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în județ, gunoiul cât casa9

_ Cerul va fi temporar noros.

29 « «K -a.
dimineața la prânz seara

■ Hunedorenii produc 
două kg de gunoi pe zi, 
așa rezultă din evidențe
le primăriilor.

Deva (I.J.) - Planul regional de gestionare a gunoaielor, ce trebuie întocmit pentru o evidență strictă a deșeurilor, a

dat peste cap toate statisticile. Aceasta pentru că, dacă verifici ceea ce oferă IJS Hunedoara, cu ceea ce apreciază primăriile și cu bilanțul -operatorilor economici, datele diferă. „Unele primării declară că au mai mulți cetățeni decât statistica. în plus, cantitatea de deșeuri raportată de

primării diferă de cea anunțată de agenții economici colectori. Apoi dacă ne luăm după documente, în Valea Jiului, cantitatea de gunoi anuală este de 97937 tone, iar în partea de nord a județului de 147946 tone. O altă statistică arată pe 2005, 241199 tone de gunoaie menajere, iar anul a-

cesta până Ia sfârșit, dacă se păstrează evidențele ar rezulta că în județ, cetățenii, vor produce 248255 tone de gunoi”, declară Elena Bădescu, director APM Hunedoara. în aceste condiții rezultă că județul Hunedoara produce cantități duble de gunoi decât oricare alt județ al țării.

Aparatele de aer condiționat au fost suprasolicitate în această vară din cauza vremii caniculare, iar firmele de service au 
avut mult de lucru. Utilizarea aerului condiționat trebuie însă făcută cu moderație, întrucât multe persoane s-au ales cu pneumonie din această cauză (Foto: cu
la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen- „ tru a fi rezolvate cât mai re- CUVANIUL Pede cu putință.Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.ian- cu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
Atenție la miriști!

Deva (D.I.) - Prefectura Hunedoara atrage atenția că, în conformitate cu prevederile OU nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, deținătorii de terenuri, cu titlu sau fără titlu de proprietate, au obligația de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă. Amenda contravențională pentru nerespectarea prevederilor legale este de la 3.000 de lei până la 6.000 de lei pentru persoane fizice, și de la 25.000 până la 50.000 de lei noi, pentru persoane juridice.

(Foto: Traian Mânu)

Bunicii își aduc nepoții la joacă în parcurile amenajate special pentru ei, în diverse locuri din municipiul Deva.

Au dat bani pe vorbe goale

Statistica accidentelor grave petrecute 
in județul Hunedoara tn orimele nouă 
luni ale anului 2005
f , »••••;? ...a

Număr accidente grave
Număr de persoane decedate

■ Cinci persoane din 
Valea Jiului au pierdut 
sute de euro, pe promi
siuni de muncă în Italia.

Petrila (M.T.) - Administratorul unei societăți comerciale, din Petrila, este cercetat în stare de libertate după ce a înșelat mai multe persoane. Rodica M., de 46 ani, căreia

polițiștii Biroului de Investigarea Fraudelor Petroșani i- au documentat că, în cursul lunii iunie, a pretins și primit de la cinci persoane câte 270 de euro. Femeia le promitea, persoanelor în cauză, că le asigură loc de muncă, sigur și stabil, în Italia. După îndelungi așteptări, la un trai mai bun, oamenii au renunțat să mai spere că vor pleca din

țară și au anunțat oamenii legii, care au stabilit că femeia și-a însușit sumele de bani. Prejudiciul creat a fost de 1.350 euro, iar această sumă nu a putut fi recuperată. Femeia este acum cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, iar dacă va fi găsită vinovată riscă să-și petreacă ani grei după gratii.

Avertizare
Deva (C P.) - Județul Hunedoara se va. confrunta în acest sfârșit de săptămână cu precipitații abundente. Ploile sunt însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului care vor avea pe alocuri aspect de vijelie și căderi de grindină.
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Grafica: C' ssirsar P Hunectoar a

Proiecte de milioane de euro
■ Primăria Comunei Ba- 
ru dorește să investeas
că în canalizarea satelor 
trei milioane de euro.

Baru (D.I.) - Daniel Răduca- nu, primarul comunei Baru, ne-a declarat că autoritățile locale așteaptă o Ordonanță de Guvern prin care banii pentru derularea unui proiect în valoare de 2 milioane de euro să intre în contul Primăriei. „Am câștigat, pe Memorandumul pe Mediu, o finanțare de 67 mid. de lei vechi pentru reabilitarea și extinderea rețelei de ca

nalizare (aproximativ 13 km) pentru satele Baru și Petros, precum și realizarea unei stații de epurare. Avem studiul de fazabilitate, acum se finalizează proiectul tehnic, iar după ce vin banii, vom organiza și licitația pentru executarea lucrărilor”, a spus Rădu- canu. Săptămâna următoare, Primăria Baru va mai depune la Ministerul Mediului un proiect, în baza Ordonanței de Guvern 7/2006, în valoare de un milion de euro, pentru introducerea canalizării și construirea unei stații de epurare și în satul Livadia.
FC Corvinul 2005 își va prezenta, azi. de la ora 10.15, pe Stadionul „Michael Klein” din Hunedoara lotul de jucători pentru noul sezon. Festivitatea va fi urmată de un meci amical cu U. Cluj, ultimul înainte de începerea campionatului, /p.7

(Foto: CL)

mailto:daniel.ian-cu@informmedia.ro
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• Evacuare. Judecătoria sectorului 1 a dispus 
evacuarea deputatului PSD Dan losif din lo
cuința de protocol din zona Herăstrău, dând 
câștig de cauză RAAPPS, care i-a solicitat 
acestuia, în urmă cu un an, să elibereze imo
bilul, întrucât nu mai era consilier prezidențial. 
Decizia instanței poate fi atacată cu apel.(MF)

• Retragere. Liderul de la Caracas, Hugo 
Chavez, a declarat că a ordonat retragerea 
ambasadorului Venezuelan din Israel, pentru 
a protesta față de acțiunile acestei țări în 
Liban și Fâșia Gaza, transmite Reuters. 
Chavez este un vehement critic al adminis
trației americane.(MF)

Fuge familia 
Hayssam?

Avere 
pe vremea PSD

Brașov (M.F) ■ Vicepreședintele PD Radu Berceanu a declarat că omul de afaceri liberal Dinu Patriciu a vrut o apropiere a PNL cu PSD pentru că și-a construit „imperiul economic" pe vremea PSD. „Domnul Patriciu, dat fiind că și- a realizat imperiul economic pe vremea PSD, de la PSD, este normal să aibă o astfel de poziție. Este părerea lui și nu știu care e părerea PNL. Domnul Patriciu n-a luat Petromidia de la mine, a luat-o pe vremea PSD", a spus Berceanu. Dinu Patriciu a menționat că a fost întotdeauna consecvent cu sine însuși, amintind de faptul că s-a exprimat împotriva unei alianțe PNL-PD sau a unei guvernări fără o majoritate puternică. „Iar azi este evident că istoria ultimilor doi ani îmi dă dreptate", a continuat el.

Dinu Patriciu (Foto: era)

Vaier Dorneanu
(Foto: EPA)

Dosarul „Du
nărea", peste î 
50 de ani
București (MF) - Vice
președintele PSD Va
ier Dorneanu a decla
rat, vineri, într-o con- 1
ferință de presă, că, I
potrivit legislației în i
vigoare, dosarul „Du- ;
nărea" poate fi deda- i
sificat abia peste S0 
de ani. Dorneanu a 
susținut că deciaslfi- ;

carea dosarului „Du- i
nărea" impune adop
tarea unei noi legis
lații în materie. „Noi, ; 
cei de la PSD, vom 
susține o nouă lege, 
care să permită deda- 
sificarea acestui do- :
sar, pentru că este ;
nevoie să se facă Iu-. . i 
mină în ceea ce prl- i
vește activitatea unor ,. ; 
anumite structuri ți a f
unor anumite per* î
soane", a măi spus î
Dorneanu. Pe de altă i
parte președintele i
Comisiei de control al î
activității SRI, sena- i

torul PNL Radu Stroe 1
a salutat hotărârea ;
CSAT de desecretizare :
a dosarelor demnita- ;
rilor, pe care o con
sideră perfect legală. i

■ Doi fiii ai lui Hayssam, 
opriți pe aeroport, de
oarece nu îndeplineau 
condițiile necesare.

București (MF) - Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, vineri, 4 august a.c., în jurul orei 3:00, la punctul de trecere a frotie- rei Aeroport București-Henri Coandă s-au prezentat pentru a ieși din țară, cu o cursă aeriană în direcția Damasc, doi dintre fiii lui Hayssam, în vârstă de 14 și, respectiv 16 ani, ambii cetățeni români. Cei doi minori erau Însoțiți de mama lor, Adela Omar, care nu intenționa să părăsească România.
FormalitățiiCu ocazia efectuării formalităților specifice, polițiștii de frontieră au constatat că cei doi minori nu îndeplineau condițiile legale pentru a călători în străinătate, conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români in străinătate. Polițiștii de frontieră au stabilit cu privire la declarațiile notariale

prezentate că cea prin care era exprimat acordul mamei corespunde prevederilor legale, în timp ce declarația prin care era exprimat acordul tatălui, dată în 14 iunie, nu putea fi luată în considerare pentru că nu era precizată persoana care urma să îi însoțească pe cei doi minori și nu era prevăzut statul în care cei doi minori urmează să se deplaseze.
Destinația DamascAdela Omar, soția lui Omar Hayssam a declarat că cei doi copii ai săi de 14 și respectiv 16 ani erau așteptați în Damasc de „neamuri", adică bunici, unchi și verișori, dar că nu știe exact cine urma să-i aștepte la aeroport.„Am vorbit aseară la telefon și am anunțat că pleacă copiii. Nu știu cine exact urma să-i ia de la aeroport", a spus Adela Omar. Ea a adăugat că urmau să plece în vacanță doar cei doi copii pentru că sunt cei mai mari, ei planificând să-și petreacă vacanța în Damasc încă de la începutul verii, de când au terminat școala.

Atentat. Un kamikaze a intrat, vineri 4 august, cu mașina proprie într-un convoi al forțelor NATO, în provincia Kandahar situată în sudul Afganistanului, la o zi după ce raidurile desfășurate în această zonă s-au soldat cu moartea a 21 de civili și a patru militari străini. (MF)
Tăriceanu, din nou criticat

SUA încurajează democrația
Havana (MF) - Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a cerut poporului cubanez să depună eforturi pentru aplicarea reformelor democratice, deși Partidul Comunist de la Havana a promis că va rămâne la guvernare și după ce Fidel Castro a transferat puterea fratelui său, relatează Reuters.Apelul președintelui Bush deranjează însă regimul de la Havana, care a acuzat permanent Statele Unite de ingerință în afacerile interne ale Cubei. „Vă vom susține în efortul de a construi un guvern de tranziție dedicat democrației și îi vom avea în vedere pe actualii membri ai regimului cubanez care obstrucționează aspirațiile poporului spre libertate", a spus Bush. Aceasta este prima reacție a liderului de la Casa Albă față de situația politică din Cuba, unde Fidel Castro a transferat temporar puterea fratelui său Râul.

■ Anca Boagiu critică 
decizia premierului de 
constituire a unui colectiv 
de lucru 100% liberal.

Cluj-Napoca (MF) - „Au picat patru liberali din cer într-o comisie de evaluare care constată că vom schimba regiunile sau Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) sau le eficientizăm. Au picat printr-o decizie a premierului, care iarăși înțelege descentralizarea și continuarea măsurilor de reformă din Biroul Permanent al PNL, nu din Guvern.
Gestionare de fonduriPremierul nu a înțeles că descentralizarea înseamnă să ai un cadru legal, o lege cadru, să nu te joci cu aceste lucruri", a spus ministrul Integrării Europene. Potrivit acesteia, România se află în prag de gestionare a fondurilor structu-

Anca Boagiu (Foto: epa)rale, nu de evaluare. „Poze de imagine de panicat ADR-urile sunt depășite. Este o comisie liberală care nu are nimic de- a face cu dezvoltarea regiona

lă din România", a afirmat Anca Boagiu.
Comitete și comisiiPotrivit acesteia, momentul consWuirii acestui grup de lucru este prost ales, cu cinci luni înainte de aderarea la UE, „când de la 1 ianuarie trebuie să gestionezi fondurile". „Există obiceiul acesta în România, să facem comitete și comisii cu diverși tovarăși căzuți din partidele politice, de data asta din PNL. Nu știu ce-și imaginează premierul că face special în situația asta. ADR-urile sunt audi- tate de Delegația Comisiei Europene tocmai pentru a le îmbunătăți activitatea. Dacă schimbăm acum structuri, înseamnă că suntem inconștienți, că am muncit pânâ la 26 septembrie numai ca să ne facem poze, cu un panou mare, cu galben și albastru în spate", a spus Anca Boagiu.

UDMR la masa 
discuțiilor

Târgu Mureș (MF) - Președintele UDMR, Marko Bela, a declarat că Uniunea este dispusă să stea / la masa discuțiilor cu toate formațiunile „radicale" desprinse din UDMR. Marko a spus că va invita toate formațiunile așa-zis radicale la manifestările aniversare legate de împlinirea a 50 de ani de la Revoluția din Ungaria sau 500 de ani de la prima Mare Adunare a Secuilor de la Lutița, ce vor avea loc în Harghita și Covasna în toamna acestui an, „Sperăm ca în urma dialogului cu aceste formațiuni să tragem niște concluzii benefice pentru Uniune", a spus Marko. Liderul UDMR susține, însă, că formațiunea pe care o conduce nu își va schimba programul.
Sprijin american conducerii de la Kiev

George W. Bush (Foto: epa)

■ Sean McCormac: în
toarcerea lui lanukovici 
în funcție reprezintă un 
proces democratic.

Washington (MF) - Statele Unite ale Americii au afirmat că sunt pregătite să colaboreze cu noul premier ucrainean Viktor lanukovici, obligat să împartă puterea cu fostul său rival, președintele proocciden- tal Viktor Iușcenko. Sean McCormac a apreciat că întoarcerea lui Viktor lanukovici în funcția pe care a ocupat-o în perioada 2002 - 2004 reprezintă semnul unui proces democratic normal. Noul premier a fost numit în funcție „conform prevederilor Constituției ucrainene", a afirmat McCormack, adăugând că este prea devreme pentru a afirma dacă

aderarea Ucrainei la NATO, prevăzută pentru 2008, va fi sau nu amânată.Potrivit documentului, integrarea nord-atlantică, cerută intensiv de șeful statului însă combătută de formațiunile pro-moscovite, nu va putea fi decisă decât în urma unui referendum pe această temă, iar majoritatea opiniei publice ucrainene este ostilă ideii.
Declarație de principiiPremierul desemnat ucrainean, Viktor lanukovici, și președintele Viktor Iușcenko au semnat, joi, declarația de principii care va sta la baza viitorului guvern de coaliție de la Kiev. Declarația are drept scop menținerea principiilor prooccidentale de bază promovate de Iușcenko după ce a preluat puterea, în 2004. Criza politică din Ucraina, la sfârșit. (Foto epa)
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• Amenințări. Vasilică D„ de 31 ani, din Petrila, este cercetat, după ce polițiștii au stabilit că, în trei august, aflându-se pe strada Republicii din localitate l-a amenințat cu un cuțit pe loan R., de 62 ani, din Petrila. Este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzută de Legea 61/1991. (M.T.)
• Gâfft mort Polițiștii efectuează cercetări pentru luarea măsurilor legale în cauza luiRomulus T., de 58 ani, din Rapoltu Mare, care a fost găsit spânzurat, joi, în locuința sa. Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale. (M.T.)

Fundația de tineret revine?

Joaca de-a 
spionii

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

5
■ Patrimoniul fostului 
UTC urmează să fie 
preluat de FNT care... 
nu există.

Ina Jurcone
ina.jurcone@ififormmedia.ro

Deva - Apărute din 1990, fundațiile de tineret și-au dovedit existența doar pentru cei care le administrează. Organizațiile de tineret ce ar trebui arondate fundațiilor județene n-au avut șansa să folosească ei proprietățile deținute. Prezent la Deva, președintele Autorității Naționale pentru Tineret, Karoly

Cabana Valea de Pești nu se mai află în patrimoniu (Foto: CL)Borbely, spune că nu știe nimic despre existența unei Fundații Naționale pentru Tineret. „Nu cunosc cine administrează fundația națională și nici unde este. în acest caz, nu sunt de acord ca patrimoniul
fostei UTC să fie preluat de ei. Legea tineretului, care va intra în vigoare în septembrie stipulează faptul că ceea ce a aparținut UTC-ului să revină fundațiilor, dar ele să fie administrate de organizațiile de

tineret active”, spune Karoly Borbely.Odată cu intrarea în vigoare a Legii tineretului se va realiza la nivel național o inventariere a fostului patrimoniu UTC. însă, spune Borbely, această acțiune va fi extrem de dificil de realizat. O dată pentru că nu se știe ce a mai rămas din patrimoniu și apoi pentru că există posibilitatea ca cei care gestionează anumite clădiri să nu dorească să le cedeze, ceea ce duce la o serie de procese în tribunal. Din fostul patrimoniu local s-au înstrăinat cabana de la Valea de Pești și BTT Geoagiu.
Scandal între taximetrist și piețar

Conservatorii se cam țin de glume. Așa 
că, probabil trăgându-li-se de la 
căldură, s-au adunat ieri într-un colț, și s-au 

pus pe aruncat premii în capul unora și-al 
altora. Președintele Băsescu s-a procopsit cu 
un ghid complet al restaurantelor din Româ
nia, să nu stea tot timpul în aerul îmbâcsit și- 
n foșgăiala de la Golden Blitz. Premierul cică 
poate folosi de-acum încolo un cofrag pentru 
zonele sensibile, să nu mai vorbească subțire 
după ce primește șpițuri sub centură de la 
neprietenii politici. Marele Boc și-a văzut 
visul cu ochii și a pus mâna pe best-seller-ul 
„Tom Degețel". Mircea Geoană va ști cum 
să-și ferească cocorii de gripa aviară. Iar frus- 
trații din PNL își vor omorî timpul cu „Nu te 
supăra frate!".

Spre nedumerirea mea însă, lista premi- 
anților îl are-n coadă taman pe 
Voiculescu, bosu' lor de la partid, care a fost 

/gratulat cică cu ultimul DVD, mare succes de 
’ box-office. Adică „Felix 007". Ce lipsă de 
umor alb! Nu mi se pare deloc convenabil să 
se vorbească despre rudotel în cabinetu' Iu' 
Vadim, despre picioare rupte la Palatul Victo
ria, ori despre dosarul „Dunărea" în ziaru' lui 
Tucă. Și cu atât mai puțin despre agenți 
secreți în casele Securității! însă după cum 
stau lucrurile, am vaga impresie că unii cred 
și acum că chestia aia cu victime și torționari 
n-a fost altceva decât o simplă joacă de-a 
spionii, ce a durat vreo 45 de ani... Căci 
dacă victime avem destule, nu prea găsim 
torționarii!

■ Deoarece nu a vrut 
să-l ia în mașină cu sa
cii, un taximetrist și un 
piețar s-au luat la harță.

Mihaela Tămaș
mi haela.1amas@infarmmedia.ro

Deva - Un scandal izbucnit din senin, joi seara, în zona Pieței Agroalimentare, din Deva, a pus pe jar Poliția Municipiului Deva. Odată

ajunși îa fața locului oamenii legii au stabilit că, între Claudiu Ioan H., de 28 ani, din Deva, taximetrist și Constantin B., de 51 ani, din Râm- nicu Vâlcea, producător agricol, a izbucnit o ceartă, motivul fiind neînțelegerea celor doi cu privire la efectuarea unei curse.Din spusele martorilor oculari, „piețarul” a vrut să încarce mașina cu saci, și era băut. Motiv pentru care taxi-

metristul a refuzat să-l transporte cu mașina către locul indicat.în momentul în care s-au încins spiritele taximetristul și-a anunțat colegii, prin apelul de urgență, iar aceștia au sărit în ajutorul colegului lor.Cei doi au fost sancționați contravențional conform articolului doi, punctul 26 din Legea 61/1991, cu o amendă de 200 lei noi, fiecare.

„Zilele 
Comunei"Crișcior (D.I.) - Primarul comunei Crișcior, Ovidiu Furdui, a declarat că autoritățile locale doresc organizarea, până la sfârșitul lunii septembrie, a unor manifestări sub genericul. „Zilele Comunei”. „încă nu s-a stabilit cu precizie data, dar în cadrul Consiliului Local s-a discutat acest lucru”.

Anumite eabinete și birouri individuale vâ pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vaslle, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinet medical doetoF Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- S.C. Star Ice S.R.L. din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

Ne descurcăm mai greu cu spălatul, dar cred că reviziile sunt necesare. Momentul nu e însă bine ales, pentru că acum e caniculă și e mare nevoie de apă. 
Elena, 
Deva

Noi stăm la casă și nu depindem de termoficare. Avem centrală și ne facem singuri apă caldă.
Elena Lazăr, 
Deva

RĂSPUNDEM CWTORIUffl

Va primi restanțele

Nu mă afectează în nici un fel pentru că am montată centrală termică. Nu mai sunt stresat de aceste revizii și sunt foarte mulțumit.
Alexandru DrAgoi, 
Deva

Este groaznic. Acum e caniculă și oamenii au nevoie să se spele mai des. Ar fi trebuit ca reparațiile să se desfășoare în alt moment și să dureze mai puțin.
Adelina, 
Deva

Nu ne place că s-a întrerupt furnizarea apei calde, în plus, momentul e prost ales, pentru că acum e căldură mare.
Virginica Marc, 
Deva

I NCHiS

Deva (C.P.) - Ana Pali, din municipiul Hunedoara, ne scrie: „în octombrie anul trecut am depus la CJP, actele necesare recalculării pensiei, în aprilie am primit decizia conform căreia mi s-a spus că voi primi o pensie de 216 lei noi, față de 156 de lei cât

aveam, și că plata se va face retroactiv începând cu data de 1 decembrie 2005. Din păcate nici la această dată nu am primit acești bani”.Răspunsul CJP Hunedoara: „D-na Pali va primi diferența de bani cuvenită la sfârșitul lunii august”.
Nouă agenție bancară

•: Este un nou concurs lansat de' cotidianul „Cuvântul liber" care va premia cea mai surprinzătoare fotografie a vacanței acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un mod inedit sau în cei mai simplu mod posibil și faceți fotografii, vă rugăm să participați cu cea mal reușită dintre ele la concursul nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, 
iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 
0720/400437.

La biroul agenției (Foto: t Mânu)

Deva (C.P.) - BCR a deschis ieri cea de-a patra agenție din Deva și a 12-a din județ. Agenția, care are trei angajați, își propune să deservească cetățenii din zona Bejan. „Extinderea rețelei se înscrie în nevoia de a oferi cetățenilor servicii bancare aidoma celor din Uniunea Europeană. Este cunoscut faptul că domeniul bancar românesc, deși dezvoltat comparativ cu alte domenii economice, trebuie să se ridice la standardele europene. Gradul de bancarizare din România este de 5-6 ori mai mic decât cel din Uniune”, a declarat Grigore Arșoi, directorul BCR, Sucursala Deva.
CONCURS

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@ififormmedia.ro
mailto:haela.1amas@infarmmedia.ro
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1850 - S-a născut scriitorul francez Guyde Maupassant.
1858 - A fost realizată prima legătură telegrafică prin cablu

S-a născut legizorul american

John Huston. f________ - ■
1922 ■ S-a născut scriitorul Marin Pre
da («Moromeții», «Cel mai iubit dintre 
pământeni») Jm:. 1980).________
1930 - S-a născut astronautul ameri

can Neil Armstrong, primul om care a
pus piciorul pe Lună. _____________ ___________________ _
.1962 - Actrița americană Marilyn Monroe este găsită 
moartă, cauza probabilă fiind o supradozâ de droguri, 

1963 - A fbst semnat, la Moscova, Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă. în spațiul

minim .. , maxim

Cer temporar noros. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 13DC.Prognoza pentru două zileDuminică. Cer partial senin. Maxima va fi de 27°C, iar minima de 12°C.Luni. Cer temporar noros. Maxima va fi 26°C, iar minima va fi de circa 11°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox ______ ___ ______
5 S t) cuv. loan lacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. 
Nona, mama Sf. Grigorie Teologul
6.D Duminica a 8-a după Rusalii (înmulțirea pâinilor) Ale 
Praznicului: II Petru 1, 10-19; Matei 17, 1-9; glas 7, vos. 
8 (t) Schimbarea la Față a Domnului

Calendar Greco-Catolic __ ______ ___ ___  _____
5 S Preserbarea Schimbării la Față. S Eusigniu, m (+.362).
6 D Schimbarea la față a Domnului si Dumnezeului nos
tru Isus Cristos. Ev U Lc 9, 28-36; Ap II Pt 1, 10-19; Ev 
Mt 17, 1-9.

Calendar Romano-Catolic
5 S Sfințirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare"
6 D + Schimbarea la față a Domnului; Dan 7,9-10.13-14; 
Ps 96; 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică
în acest week-end, nu sunt programate întreruperi în 

furnizarea energiei electrice.

Gaz metan
Nu sunt programate, la acest sfârșit de săptămână, între
ruperi în furnizarea gazului metan.

Apă
Furnizarea apei nu va fi întreruptă în acest sfârșit de . 
săptămână.

REȚETA ZILEI

Eclere (choux)Ingrediente: 225 ml apă, 125 g unt sau margarina, 125 g făină, 4 ouă, un praf sare, budincă de cacao sau de vanilie, ciocolată cu lapte (opțional).Mod de preparare: Se pune apa cu untul intr-o crăticioară la foc mic. Când începe să fiarbă se dă la o parte și se adaugă făina. Se pune înapoi la foc mic și se amestecă până începe să se desprindă de pe margine și se face ca o bilă. După ce s-a răcorit, se pun cele 4 ouă și se amestecă cu mixerul. Se ia compoziția cu o lingurița și se pun în tava unsă cu unt și tapetată cu făină. Se dau la cuptor la 375°F, cuptor preîncălzit. După 'ce se scot din cuptor, se lasă puțin să se răcească, apoi fiecare ecler (choux) se taie pe orizontal, dar nu până la capăt.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluții Intigrimil din numirul precodint: R - S - SUC - SUPUSI - AL - SOLURI - I - VID - 
DOMOL - NEG - PAȘI - COLET - MIE - SENILI - C - Bl - UNA - ZI - I - PNEURI - SPOI - RECE 
-IA - MINER - TELAL - TAVA - DO - AD - NULA
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HOROSCOP

Berbec

ZI prielnică pentru Ieșiri cu prietenii. Aveți posibilitatea sl 
rezolvați ușor probleme familiale. VI te conturează un plan 
de afaceri la care vă gândiți de multă vreme.

Taur

Partenerul de viață vă Impresionează cu un cadou la care 
nu vă așteptați. Spre seară, vă simțiți bine împreunâ, la o 
Ieșire cu prietenii. VI sfătuim si vi ascultați Intuiția.

Colegii de serviciu șl partenerul de viajl -i aoreGiad pen
tru dorința de scMlmbarc șl înnoire. Organlzațl-vl cit rfial 
riguros șl nu pierdeți tlmpull Azi aveți spor.

Rec
Intenționați să vă Implicați mal mul* In treburile cesel, Iar 
partenerul de viață este Încântat. Relațiile CU ce! din jur 
sunt foarte bune șl puteți să fncfielațl contracte.

Leu . ■ 'S' -

Aveți o capacitate de comunicare foarte buni sl rezolvați 
mai ușor toate problemele. Aveți succes în societate șl In 
toate activitățile legate de cămin.

Fecioară

Puteți rezolva o problema financiari care «I frământ de 
multă vreme. S-ar putea ca dimineața sl vi m propună o 
colaborare. Este momentul pentru reușitei

Balanță

Este o zl destul de dificilă, în care aveți multe de rezolvat. 
Principala problemă s-ar putea să fir de natură financiară, 
dar vă sfătuim să nu vă faceți griji.

Scorpion

Dimineață sunteți hotărât să faceți câteva scHlmbârl în 
cămin, dar nu sunteți sigur că partenerul di viață va fi de 
acord. Stablllțl-vâ clar prioritățile.

Săgetător

Aveți șanse de reușită In orice domeniu, mal «Ies la exa
mene. Relațiile sentimentale merg bine, dar vă recomandăm 
să fiți mal atent la problemele partenerului)

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 august, Cuvântul liber vrea să-l 
demonstrezi cât de ujor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect Integrama a pi rută în flecare ediție 
a ziarului șl trimltc-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, pânâ în 31 august. Extragerea va 
avea loc în 31 august, în prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT lN BONURI VALORICE.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban. 
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II.

6:05 50 de ani de Avertis
ment In 50 de emisiuni 
(r) j

7:00 Aventura lui Tanan la 
. New York (aventuri, 

' SUA 1942).
8:20 Celebritățile timpului 
O tău (s)

8:30 Desene animate. 
Clubul Disney

9:20 Celebritățile timpului
0tău (s)

9:30 împreună pentru 
natură (transmisiune 
directă)

10:00 Mic, da' voinici Judo ' 
10:30 Parfum de glorie... cu

Lidia Șimon (r)
11:25 Despre Mari Romăni(r) 
12:20 O tură de aventură (r) 
13:00 Justiție militară (serial,
0 SUA, 2001)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

1420 Hollywood star (doc, 
Canada, 2003)

14:50 Formula 1. Calificări: 
MP al Ungariei (live)

16:10 O vedetă... populară 
18:00 Tdeenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo. .

20:10 TVR 50. Astă-seară 
ne distrăm în familiei 
Selecțiuni din emisiu
nile realizate de Titus 
Munteanu. în distribu
ție: Ion Cristinoiu, Ho- 
ria Moculescu, Mihai 
Dumbravă, Marius Ței- 
cu, Alexandru Arșinel, 
Corina Chiriac, Radu 
Gheorghe, Mihai Con- 
stantinescu, Olimpia 
Panciu ș.a.

22:10 Top Super Hit Maga
zin muzical

23:40 Scareface (thriller, 
SUA, 1983). Cu: Al 
Pacino, Michelle Pfei
ffer. R.: Briam De Pal
ma

2:30 Jurnalul TVR (r) Meteo. 
Sport

3:20 Mahler (r) (dramă, 
g Anglia, 1974). Cu: 
* Robert Powell,

5:15 Operații estetice (doc., 
SUA)

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Capricorn __ '''

Un prieten vă dă de gândit, sfătulnuu-vă să vâ temperați 
dorința de a câștiga bani cu orice preț, hcercațl să vedeți 
șl alte interese decât cele de natură materialii

Vărsător

Simțul practic șl dorința de schimbare vă ajută să Intrațl în. i, 
afaceri. S-ar putea ca un prieten să vă propună o colabo< ' 
rare aparent profitabilă. Nu vă grăbiți să promltețl nimici

....................... Tel........................
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

„ - JURNAL

Pești

S-ar putea sâ începeți o nouă etapă, mal ales în plan social 
sau sentimental. Nu este hoIbb să demarați o afacere. 
Sunteți comunicativ și puteți avea succes în călătorii,

I

700 Mente Melodies 
0Show (s, animație,

SUA 1990). Voci: Mei 
Blanc, Arthur
Q. Bryan, June 
Foray, Daws Butler.
R. : Ken Harris, 
Rudy Larriva

7:30 Taz-Mania (s, 
-.animație, SUA, 2003). 
BVoci: Jim Cummings, 

John Astin, 
Dan Castellaneta. 
R.: Keith Baxter și 
Gary Hartle

8:00 Știrile ProTv 
10:00 Fapt divers (film,
▼ 0 reluare) 

1200 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
1305 Philo se întoarce

g (comedie, SUA, 
1980)

15:45 Un alt început (dramă, 
Germania/SUA 2005). 
Cu: Robert Redford

1800 Dansez penlnt tine - 
Q caravana, preselecfie

18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

2ft00 Mamă de profesie
13 (dramă, SUA, 1995).

Cu: Alyssa Milano, 
Connie Sellecca. R.: J. 
Egleson, Raymond 
Hartung

2230 Incendiatorul
O (thriller, SUA

2002).
Cu: Ray Liotta 

. John Leguizamo,
Colm Feore.
Regia:
Newton Thomas Sigel 

030 Cu ochii larg hchiși
(thriller, SUA, 1999).
Cu: Tom Cruise, Nicole 
Kidman, Sydney Po
llack, Marie Richard
son,Todd Field. 
Regia: Stanley 
Kubrick 

3:15 Mamă de profesie
(film, reluare)

445 Dansez pentru tine - 
caravana, preselecție 
(reluare)

7:30 întâmplări hazlii (s) 
8:30 tn gura presei (r) 
9:30 Casa de piatră 

10:15 Roata de rezervă 
10:30 Incredibil, dar 

Badevărat (s) 
12:00 Desene animate: Jetix; 

Copiii de la 402; 
Familia Tofu

13:00 Știri
13:15 Viată de lux (doc.) 

, 14:30 Secretul Măriei (serial) 
16:30 La pescuit (comedie, 
TtSSUA 1997). Cu: Joe 

Pesci, Danny Glover, 
Rosanna Arquette, 
Willie Nelson. R.: 
Christopher Cain. 
Prin câte încurcături 
pot trece doi pescari? 
Joe și Gus sunt prie
teni din copilărie și au 
aceeași pasiune: pes
cuitul. Cei doi câștigă 
o excursie în Ever
glades și drept bonus 
le este asigurată o par
tidă inedită de pescuit.

18:30 Săptămâna finaciară 
19:00 Observator. Sport. 

Meteo

7:00 Pescar hoinar (r) 730 
Minorități sub trei dictaturi (r) 

J 830 Megatehnicus 9X10 D'ale
Iu’ Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 1030 Zoom/2 

11:00 Info... baza în direct 
1130 Școala micilor vrăjitoare 
(s) 12:00 Andromeda (s) 13:00 
Pop/Rock Story 1335 Amy (s) i 

1 1430 Bazar (r) 15:00 Orgolii
(Italia, 2003, partea a Vlll-a) 

, 17:00 Fotbal: F.C. Argeș - Poli ’ 
; Timișoara. Meci din Liga I (live)

19:00 Hollywood reporter (s) 
J 19:30 Treptele iubirii (partea a

V-a) (dramă, Italia, 2004) 2130 
Jurnalul TVR. Știri, sport, meteo 
22:10 încredere oarbă (partea 
a ll-a) (thriller, SUA, 1990) 
23:55 Transfer 0:25 Campi
onatul European de Natație (r) 
1:25 Treptele iubirii (partea a 
V-a) (film, r) 3:10 Fotbal (r)

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 La Tormenta (r) 7:30 
Visuri fără preț (r) 830 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastru 
(s) 930 Rubi ($., Mexic, 2004) 
1130 Celebritate (r) 12:30 
Minciuna (s). Cu: Kate del Cas
tillo, Guy Ecker, Karia Alvarez, 
Salvador Pineda 13:30 Inger 
sălbatic (s) 15:30 Marilyn (s) 
1630 Visuri fără preț (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s) 20:30 Blonda Marilyn (p. 
1) 2200 Bărbatul visurilor mele 
(s) 23:00 Celebritate (s) 24:00 
Totul despre sex (s) 0:45 
Poveștiri adevărate

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

■ ",

730 Desene animate 8:30 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
930 Viața în afara cabinetu
lui (s) (comedie, SUA, 2005) 
10:00 Autoforum 10:30 Fla
vour - 3 bucătari (r) 11:00 
Sport, dietă și o vedetă 11 ;40

11:10 Zachary Beaver (aven
turi, SUA, 2003). 1235 Gi
nerele (comedie, SUA 1993). 
14:10 Pe platourile de filmare 
(SUA, 2005)14:35 Fantoma 
din adâncuri (dramă, SUA, 
2005). 16:10 Omul-Pălanjen 2 
(aventuri, SUA 2004). 18:15 
Un nou început (comedie, 
SUA 2005). 2000 Cu duzina e 
mai ieftini (comedie, SUA,
2003) . 21:40 Alfie (comedie, 
Marea Britanie, 2004). 2325 
Agenți secrețl (polițist. Franța,
2004) . 1:15 Oameni obtșnurțl 
(dramă, SUA 2004).

20:45 Fotbal în direct 
Steaua vs. Universi
tatea Craiova

2330 Euforia Midnight Sun 
Tour

24:00 Generația X
S (acțiune, SUA, 1999). 

Cu: Nicholas Tse, 
Stephen Fung, Sam 
Lee. R.: Benny Chon 
0 echipă de tineri 
ofițeri din Hong Kong 
își unesc forțele pentru 
a lupta împotriva 
crimei organizate 
intenționând să se 
folosească toate 
metodele ce le aveau 
la îndemână, chiar 
dacă asta însemna să 
încalce legea.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Ambuscada (western, 

SUA, 1953)
430 Dădaca 
0 (film serial, reluare) 
500 întâmplări hazlii (s, r)

s

10:00 Ce bine e acasă! (s, 
SUA, 2003) 1030 Whoopyfs,
SUA, 2003). Cu: Whoopy Go- Tele RON 12:45 Străini de fot- 
Idberg, Wren T. Brown, Omid bal (r) 13:45 Războiul lui Foyle 
Djalili 11:00 Pariu 241130 A-, (s) 15:20 Cash taxi (r) 1630 
genția de turism 12:00 Fa- Super Nanny - Dădaca idea- 
shion 1230 Prin gaura cheii> lă (r) 18:00 Focus 1900 Ma- 
13:00 Tibanu’13:30 Cosby (s) 
14:00 Fresh Star 15:00 Obse
dați de sex (s) 16:00 Corsarul 
negru (aventură) 18:00 Jara 
Iu' Papură Vouă 1830 Știri 
Național TV 20:00 Răzbunarea 
(thriller, SUA, 1999) 22:00 
Cadillac Man (comedie, SUA, 
1990' 24:00 Emmanuelle

riana - Prețul inocenței (s) 
20:00 Atac periculos (acțiune, 
SUA, 1990) 2230 Terminator 
2: Ziua judecății (acțiunetSF, 
SUA, 1991) 030 Păcate tru
pești (dramă ro --...fă)

10.00 Realitatea de la 10:00 
1120 România on-line 12:00 
Realitatea de la 12:00 1320 
KILOoudada. Cu Carmen Bru
mă 1400 Realitatea de la 1400 
1520 Deschide lumeal 1600 
Realitatea de la 16:001720 Ca
pital TV 1800 Realitatea de la 
18:00 1900 Realitatea de la 
19001920 Nunele meu 2030 
Deschide Realitatea 2100 Reali
tatea de la 21:00 2220 Prețul 
plătit 2300 Realitatea de la 
23:00 2320 Greșelile noastre 
2400 Realitatea de la 24:00

»

9:05 Marș forțat (reluare) 
10:00 La limită. Emisiune auto 
1030 Vis de vacanță (r) 11:00 
Euroblitz 1130 Hobby Mix 
(reluare) 1200 Fan X 13:00 
Traian Vuia - Centenar la Mon- 
esson (p. 1) 14:00 Destinații 

la cheie 1430 Pasul Fortune 
(r) 16:00 Esentze. Tendințe in 
beauty style 1700 High Life (r) 
18:00 Briefing 19:00 Printre 
colinele verzi (dramă, Româ- 

'_____,_____________ __ nia, 1971) 2100 Artista, dolarii
(s) 2330 Alias (sfoSO Saturday: S' ardelenii (western. România,: 
Night Live (s) 130 Cheers (s) 1979) 23:00 Time Out 23:45 
230 Cartelul crimelor (r) 3:30 Trenul vieții (r). Cu: Liana Stan- 
Saturday Night Live (r) 4:15 du 1:45 Printre colinele verzi 
Cheers (r) (r) (dramă, România)

' %
935 Krypto, câinele erou (r) 
10:25 Descoperă România (s) 
10:55 Terapie intensivă (r) 
12:15 Hollywood necenzurat 
(doc.) 12:45 Othello (film, r) 
15:00 Savoarea bucătăriilor eu
ropene (doc.) 16:00 Cheers (s) 
17:00 Magna cum Laudae (dra
mă; SUA, 1994) 19:00 0 nouă 
viață (s) 20:00 Reconstituirea 
(dramă) 22:15 Cartelul crimelor

(r) (dramă, România)

800 Confruntări și fiare vechi 
9:00 Motociclete americane 
10:00 Ray Mears și tehnicile 
indigenilor 1100 Cum se fa
brică 1200 Vânătorii de mitur 
13:00 Mega constructori. 
1400 Confruntări și fiare vechi 
,1500 Motociclete americane 
1600 Curse 1700 Brainiac 
1800 S-a născut un MG 
1900 Cei mai bogați oameni 
din Europa 20:00 Gigantul 
aerului Arbus A380 2100 Tu 
alegi azi! 2400 Retușat cu 
bisturiul. Faceți cunoștință cu 
Marc Mani 1O0 Automobile 
americane recondiționate
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150 dt zlfci «u mal rimai 
pini la Integrarea fin UI ' Creditele se vor lua mai greu

UW WBRR HK Bb

www.anofm.ro
Dev* (C.P.) - Acesta este slte-ul Agenției Naționale pen- 
tru Ocuparea Forței de muncă. Aici se pot găsi Infor- 

I *> mâții despre rata șomajului, locurile de muncă vacante, 
despre modul de subvenționare a locurilor de muncă șl 

I creditele care se acordă agențllor economici.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-» 717659.
DEVA
Farmacia .Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-» 231515.
orAștie
Farmacia .Oros”, sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

MB1U
f'•*’ ' *'• J8?*’;V. J 4; 4 ‘4t^^-^4»-4^4>4^^ -rf-W-W'" *•*'*-(

în Județ_____________________________________
DN 66 Băcia - Călan - Bretea Română
DN 7 lila - Zam - Urnită cu județul Arad

■ Normele de evaluare 
a riscurilor firmelor va 
reduce șansele de a 
obține Tacil un credit.

Clara Păs__________________
clari.pMelnforfnm«lli.ra

Deva ■ Sistemul bancar 
românesc va trece la cea de- 
a doua etapă de aplicare a 
normelor prevăzute in Acor
dul de la Basel privind credi
tarea și evaluarea riscurilor, 
Începând de anul viitor. Din 
punctul de vedere al clientllor 
băncilor, această trecere va 
însemna costuri mai mari de 
creditare doar în cazul com
paniilor. Evaluarea acestora 
nu se va mai face de către 
bancă, ci de către agențiile 
independente specializate in 
rating. Evaluatorii de rating 
spun că bonitatea compani

ilor în cazul contractării unui 
credit poate n stabilită pe 
baza unor criterii care au în 
vedere gradul de îndatorare, 
solvabilitatea șl lichiditatea 
clientului. Clientul primește 
astfel puncte care au câte un 
echivalent de Împrumut. Dacă 
băncile percepeau anumite co
misioane pentru evaluarea 
dosarelor de creditare, sume 
pe care le includeau In totalul 
Împrumutului, plata către o a- 
gențle de evaluare va fi făcută 
înaintea obținerii creditului. 
Definițiile riscului vor fi mai 
stricte, astfel că nu vor mal 
exista împrumuturi neper
formante, ca acum. Având în 
vedere înăsprirea condițiilor 
de creditare, analiștii consid
eră că, din totalul com
paniilor care accesează acum 
împrumuturi bancare, circa 
20% nu vor mal fl capabile să 
se finanțeze în acest sistem.

Stabilirea gradului de risc va duce la eliminarea creditelor neper
formante (Foto: CL)

BBBB MBBBI"IR BBB - OB.OB^BM

1 euro 3,5256 fel
1 dolar american 2,7583 fel
1 aram aur 57,1452 fel
1 lira sterlina 5,2173 lei
1 franc elvețian 2,2354 fel

-■'J j

a—hswj
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

ConcedieriDeva (C.P.) - Un număr de 70 de salariați de la compania de furnizare a energiei termice Edil Therma Vulcan, din Valea Jiului, vor fi disponi- bilizați în acest an. Aceștia vor primi plăți compensatorii, conform unei decizii a Guvernului. Măsurile de disponibilizare a angajaților sunt incluse în programul de restructurare a uzinei. Concedierea colectivă se face având și avizul sindicatelor, au declarat reprezentanții acestui a- gent economic.

Centrele locale APIA
Deva (C.P.) - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Hunedoara asigură plata directă către producătorii agricoli a subvențiilor, pe baza cererilor depuse de beneficiari.Instituția autorizează efectuarea acestor plăți către producător numai după veri

ficarea corectitudinii cererilor. în cazul în care sunt sesizate eventuale nereguli beneficiarii vor fi înștiințați cu scopul de a le remedia. APIA eliberează certificate de import și de export pentru produsele agricole și implementează sistemul de garanții pentru aceste operațiuni.
1. Brad, str. Horea, nr 6, tel: 613222______________
2. Deva Str. 22 Decembrie, nr.222, tel: 224233
3. Hunedoara, Str. 9 Mai, nr.9, tel: 713250________
4.0râștle, Str. Plantelor, F.N., tel: 224501__________
5.Petroșani, Str. Constructorului, nr. 14, tel: 540470
6.Sântâmârla Orlea, F.N., tel: 772057 “

Seminar
Deva (C.P.) - Centrul de Afaceri Master, Asociația PAEM și Prefectura Hunedoara organizează luni seminarul „O șansă pentru județul Hunedoara”. Scopul întrunirii este de a se identifica parteneriate posibile pentru atragerea fondurilor structurale în județ, reunind reprezentanții ONG-uri, autorităților, instituțiilor și serviciilor publice deconcentrate. Seminarul va avea loc la Prefectura Hunedoara, în biroul Compartimentului de Integrare Europeană.

Societatea

SNP
SIF1
IV
BRD

Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

0.5200__________ o.oo
2.3000 -1.29
1.0800

17.5000
0.93
0.00

0.5200 - 1.89BCG
IMPACT
BIOFARM

0.4800
0.5750

ANTIBIOTICE 1.3500- 0.74

0.21
- 1.71

AZOMUREȘ 0.1950 -4.88
ROM PETROL 0.078» -2.97
SIF3 2.0300 - 1.46
SIF5 2.4700 - 1.59

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă OUASAR), tel.’ 221277.

SUDOKU

7 2 5 4
5 6 9
3 4

8 9 2 3 1
7

7 9 3 6 4
2 7

6 1 9
4 1 5 2

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

Soluția jocului din 
numărul precedent
324196587
179583264
658724139
9 3 5267841
246851973
7 81439652
5 1 3 6 7 2 4 9 8
467918325
892345716

Subvenții pentru locuințe
■ Tinerii până la 35 de 
ani vor primi subvenții 
pentru locuință din 1 
ianuarie 2007.

Ina Jurcone___________________
ina.jurconeglnfornimedla.ro

Deva - Programul de subvenționare a tinerilor sub 35 de ani va fi operațional din septembrie, a afirmat ieri, la Deva, Karoly Borbely, director ANT. “Inițiativa legislativă ne aparține nouă, tinerilor, care am gândit un proiect de lege. Acestea au fost dis

cutate cu ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului, Laszlo Borbely.Potrivit legii, tinerii vor primi o subvenție de 20% dacă își construiesc prima locuință”, declară Karoly Borbely,
Locuințe ANLTinerii vor primi subvenții cel mai probabil din 2007, atunci când se finalizează primele case. Ele vor fi acordate prin intermediul ANL. Statul va subvenționa un spațiu de maxim 81 de metri

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest, 
concurs nu pot participa angajații Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.

Din fonduri ale statului, în anii trecuți s-au construit blocuri ANL, 
locuințele fiind destinate tinerilor (Foto: Arhivă)pătrați, însă locuința pe care o pot contracta tinerii poate avea orice dimensiuni."Din discuțiile purtate cu Laszlo Borbely rezultă că,

prin program 20 la sută din locuințe ar putea să ajungă la cei evacuați din casele naționalizate”, a spus Karoly Borbely.
LlBER continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să iți 
facem noi cumpărăturile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 august cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 31 august. Mai multe 
taloane, mai multe șanse de câștig! Iar 
dacă vrei să nu ratezi nici un talon și 
să economisești 4,1 lei fată de 
cumpărarea zilnică a ziarului, fă-ți un 
abonament pe o lună cu numai 8,9 lei.

De data asta îți dăm chiar BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 31 august, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 1 septembrie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de con
tact Magdalena Șerban.

Mult succes!

Talon pentru concurs - 5 august 2006
Nume_____________________Prenume __________
Adresă______________________________________
Telefon Sunteți abonat?

LIBER

CONCURS

http://www.anofm.ro
ina.jurconeglnfornimedla.ro
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Culorile si materialele verii

• Se poartă. Din ultimele noutăți ale acestui an sunt accesoriile elaborate, bijuteriile false, colorate și diverse. Ștrasurile colorate, pietrele de toate nuanțele și formele, sideful și bănuții, broderiile de oricare tip pot împodobi geanta, pantofii sau chiar bascheții noștri, aceleași reguli regăsindu-se în bijuteriile exagerate ale acestui an. (M.T.)
Fetelor, nu fiți ridicole pe 
stradă!

Deva (M.T.) - Pentru că e vară, și româncele sunt inventive și vor să fie la modă, apar tot mai des, pe stradă, fete care ai impresia că nu posedă oglindă acasă. Stiluri amestecate, moda verii 2000, cu cea din 2004, obiecte vestimentare puse de-a valma, papuci colorați și costum de blugi, genți verzi și sacouri maron, curele roz și pantaloni portocalii și te miri ce alte combinații ciudate. La fel de amuzantă este și tendința de a purta tot ce e la modă, chiar dacă, după cum se zice în popor, ție personal îți vine „ca naiba". Deși nu mai este la modă, nici măcar acum nu au înțeles grasele noastre cât de dizgrațios poate să fie să ieși pe stradă cu un tricou care ajunge deasupra buricului, pentru a lăsa mai jos o revărsare a șuncilor. Nu e nici sexy, nici comod, e cât se poate de dizgrațios. în loc să ascunzi aceste defecte cu care te lupți și de care te tot plângi, tu le afișezi. Ar trebui să te ferești de ceea ce te dezavantajează. Poate ești grasă, dar poate ai o față frumoasă, pe care poți să o pui în evidență cu un machiaj adecvat. Și nu uita: Nimeni nu arată perfect, dar nu încerca să te urâțești singură!

■ Tendințele în modă 
au adus în acest sezon 
nuanțe sofisticate și 
irezistibile.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Sezonul de vară înseamnă materiale delicate, fluide și luciri metalice. Foșnetul de tafta aduce un aer de secol 19, iar filme precum „Memoirs of a Geisha’* amintesc de eleganța materialelor prețioase, brocart și mătase, devenite un trend atât în vestimentație, cât și în accesorii și decorațiuni interioare. Designerii s-au îndepărtat de la abundența culorilor stridente din sezoanele trecute și au adoptat un nou trend al culorilor subtile, de tipul pastelurilor. Nuanțele metalizate au devenit dominante pe materiale precum
Accesoriile și îmbrăcămintea
■ Alături de garderoba 
ta de zi cu zi, un rol im
portant îl joacă: geanta, 
cureaua și alte accesorii.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Fiecare femeie are propriile preferințe, propriile gusturi, însă sunt câteva aspecte de care orice femeie trebuie să țină cont atunci când participă la un eveniment important sau de ce nu la serviciu. Fiecare femeie trebuie să aibă propria ei perso

Creatorii de modă ne propun eleganța clasică. (Foto arhivă)jerse, lurex, sau piele, velur și rafie împletită pentru accesorii.O geantă în nuanțe aurii se potrivește oricărui decor. Investiți în piese cu sclipiri metalice, vor fi în prim plan și sezonul următor.Tonurile naturale care imită nuanța pielii sunt un 
nalitate, să aibă puterea de a alege și convingerea că acel lucru pe care îl alege, este ceea ce dorește și totodată, este cel mai bun.
Ochelarii de soareOchelarii de soare sunt ca orice alt accesoriu de modă. Cu fiecare sezon care trece, stilul lor se schimbă. Totodată, trebui? ținut cont și de vârsta persoanei în cauză. O pereche de ochelari de soare cool sau trendy, purtați de o femeie de vârsta a treia o poate ridiculariza, în schimb a- numitor bărbați le place ca 

trend dominant. Nuanțele de roz pal-camee, roz prăfuit, bej- nude, capuccino arată luxos în combinație cu negru.
Culori neutreNuanțele de verde trec de la smarald strălucitor și topaz la verde-migdal, oliv combinate cu tonuri de bej, mahon, 

Accesoriile sunt „sarea și piperul" unei ținute (Foto: arhivă)soția lor, matură, să aibă o îmbrăcăminte și accesorii care o întineresc vizibil. Un aspect foarte important îl reprezintă alegerea ochelarilor în funcție de forma feței. Putem observa zilnic persoane care par a avea fața de libelulă sau de broscuță, datorită super- alegerilor pe care le-au făcut. 

roșu. Paleta de culori include nuanțe de la galben-lămâie, șofran, bej-nisip, galben-miere până la nuanțele stafidelor.Alte culori naturale precum bejul apar pe texturi îiui relief dând o tentă rustică,*' sau pe croseturi cu ochiuri largi în combinație cu materiale mătăsoase, delicate. Pânza și pielea întoarsă în nuanțe șterse de auriu și ocru se întorc în modă.Alb, non-culoarea este o temă majoră în moda acestui sezon. Muselina, inul, bumbacul și organza, combinate cu dantela și împodobite cu panglici, croseturi și pliseuri creează un look atemporal de lenjerie edwardiană.Contrastul alb-negru: im- primeurile în șah, motive geometrice, grafica „pop art ’60”, sau imprimeurile orientale, de muguri și flori de cireș sunt alegerea ideală pentru acest sezon.

Curelele trebuie asortate cu restul vestimentației. în nici un caz să nu îți pui curea de piele de șarpe la o îmbrăcăminte sportivă. Trebuie să faci diferența între clasic și modern, între cool și trendy, între sport și elegant. Și încă ceva, încearcă să stai departe de curelele de „cârpă”.

Rodica Moța

Identificarea terenurilor 
lucrate

Beriu (D.I.) - în această perioadă, autoritățile locale din comuna Beriu, în colaborare cu reprezentanții Direcției de Plăți din cadrul Ministerului Agriculturii, desfășoară o activitate de identificare a terenurilor agricole de pe raza localităților componente. „Facem acest lucru pentru a stabili care sunt suprafețele lucrate de oameni și pentru care se vor acorda subvenții agricole anul viitor. Este o acțiune mai dificilă, care va dura aproximativ două săptămâni, dar ne descurcăm și sperăm că la sfârșit să avem o evidență clară a situației”, ne-a declarat Rodica Moța, primarul comunei Beriu.
Preferă să învețe în județ

Deva (D.I.) - Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara a anunțat că, până la această dată, pe adresa instituției s-au primit doar zece cereri de transfer al unor e- levi la școli din alte state. Potrivit inspectorului general adjunct Magda Mate, cereri de acest gen se pot depune și în continuare, de către părinții care sunt plecați la muncă în străinătate, dar fenomenul este redus ca însemnătate. „Numărul acestor solicitări nu este mare, cu toate că faza nu s-a încheiat încă, însă nu există motive de îngrijorare”, a precizat Magda Mate.

Continuă să urmeze școlile hunedorene

Bani doar pe 
proiecte

București (MF) ■ Suma de 71,2 milioane de euro acordată României din Fondul Solidaritatea al UE pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din 2005 va putea fi contractată după 15 august a.c., termen până la care trebuie depusă lista proiectelor eligibile. Lista va fi depusă de Ministerele Agriculturii, Transporturilor și Administrației și Internelor, a anunțat, ieri, ministrul delegat pentru proiectele cu finanțare internațională, Cristian David. Fondurile europene nu pot fi utilizate decât pentru proiecte de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare a apelor uzate, a infrastructurii de transport rutier și feroviar.
RegionalizareCluj-Napoca (MF) - Ministrul Integrării Europene, Anca Boagiu, se pronunță pentru transformarea actualelor regiuni de dezvoltare în u- nități administrativ-teritoriale. „Următorii pași pe care îi văd sunt transformarea regiunilor din unități statistice în unități administrativ-teritoriale. Regiunile trebuie să își preia responsabilitățile și să gestioneze banii cu mai multă responsabilitate decât acum”, a declarat, ieri, Anca Boagiu. “Până la viitorul buget european din 2013 nimic nu se va putea întâmpla. Până atunci, putem începe discuții fezabile care să aducă democrație într-o chestiune sensibilă”, a mai spus Anca Boagiu. Transformarea va avea la bază consultarea cetățenilor din județe, având la bază criteriile de convergență.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeLiM
Vara asta, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei si vacanță, vrei să te si răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
gasesti o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Cum_p_oțL Participa ?
fa-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește-ți actualul

abonament cu încă cel puțin o lună, până 
în 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depune- 
o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul I iber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A,
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

presa sa vină chiar la tine acasă, suna la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:

La acest concurs nu pot participa angajai,i 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici iudele a.es- 
tora de gradele I si II
Extragerea va avea loc, la sednil 'vdactiei. 
în data de 29 auqust
Numele câștigătorului va î oublicat in 
paginile ziarului din data dr 30 august.
Informații suplimentari., ia telefonul 
0254/211275. ir.tenor 8806. Persoană de 
contact1 Magdalena Serban.
Succes!

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

(3
73

91
)

CONCURS

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro


CUVAm securea razooiuiui
■ Jucătorii Jiului și 
Rapidului s-au întrecut 
în declarații pacifiste 
înaintea meciului de azi.

mk bcobt
..________•............ .. ... ...

• Fotbal mai scump. Conducerea FC Argeș <*^dublat prețul biletelor de intrare pentru acest sezon la meciurile de pe teren propriu ale echipei. în sezonul 2006-2007, un spectator va trebui să scoată din buzunar suma de 10 de lei, față de 5 lei cât a costat anul trecut. Au fost majorate și prețurile la abonamente valabile în acest campionat. (C.M.)

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@infornnnedia.ro

1

• Antrenor străin. Ovidiu Stângă nu mai este antrenor principal la Universitatea începând de ieri, el urmând să îndeplinească funcția de manager general la gruparea olteană, care va aduce săptămâna viitoare un tehnician din străinătate, informează site- ul oficial al clubului din Craiova. (MF)

Gabor

Petroșani - Partida Rapid - Jiul poate fi considerată una de risc maxim, având în vedere incidentele de la întâlnirea precedentă de la Pe-troșani. Atunci arbitrul An-ton Heleșteanu a fost nevoit să oprească meciul în minutul 76, la scorul de 1-0 pentru Jiul, după ce formația giuleșteană a rămas în șase jucători și, conform regulamentului, jocul nu mai putea continua.Totuși, în ciuda adversității, a acuzațiilor reciproce și a amenințărilor cu răzbunarea, ieri tonul declarațiilor a devenit mai pacifist.
Nu-i poartă picăMijlocașul Jiului, Marian Pâcleșan, a declarat că l-a iertat pe rapidistul Vali Negru, după conflictul avut la meciul din ultima etapă a sezonului trecut. Pâcleșan are, la două luni de la jucarea acelui meci, o cicatrice de cinci centimetri pe pometele stâng,
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Jucătorii promit că incidentele de la Petroșani nu se vor repetadupă ce a fost lovit cu cramponul de către Negru. “Se vede destul de tare, dar ce a fost a fost, se pot întâmpla astfel de lucruri pe un teren de fotbal. Eu l-am iertat pentru ceea ce mi-a făcut”, a spus Pâcleșan.
Nu vrem răzbunare“Nu avem nimic de împărțit cu ei. O să le demonstrăm pe teren că Rapid e o echipă mult mai bună”, a afirmat portarul giuleștean, Dănuț Coman. Și mai hotărât a fost Nicolae Constantin care consideră că partida cu Jiul nu va fi una a răzbunării.

“Nu o să fie un meci al răzbunării pentru ceea ce s-a întâmplat în ultima etapă. Avem nevoie de cele trei puncte și sper să învingem la

un scor categoric. Nu este un meci special”, a spus atacantul giuleștean.Anterior acestor declarații de ieri tonul războiului psihologic a fost mai dur. “Fotbalul nu se joacă cu intrări criminale. Ieșirile violente ale rapidiștilor sunt inacceptabile”, afirma Dumitru Hoto- boc, portarul Jiului. “Sper că arbitrii nu-i vor lăsa să-și facă jocul lor agresiv. Eu n-am pățit mare lucru în meciul de la Petroșani, dar colegii mei au fost măcelăriți”, a declarat Ciprian Petre. “Pe cei de la Jiul trebuie să îi luăm tare încă de pe tunel!”, afirma Mugurel Buga, atacantul Rapidului. Rămâne de văzut dacă meciul va degenera sau dacă într-adevăr jucătorii celor două formații au îngropat securea războiului.
Sâmbătă, ora 19.00, Național TV
Meciul se dispută pe stadionul Astra, din Ploiești
Palmares: 60 36 12 12 127-55
Acasă: 30 26 4 O 85-18
Primul meci: 2-0, la București, în 28 noiembrie 1937 
Scor maxim: 8-1, la Petroșani, în 30 martie 1947
Ultimul punct luat de Jiul în Giulești: 0-0, în 15 aprilie 1962 
Ultimul meci la București: 3-0, în 10 decembrie 2005 
Arbitri: Lucian Dan - Aurel Onița, Nicolae Megheșan.
Observatori: Daniel Prodan, Corneliu Sorescu

Corvinul îșî prezintă lotul
Hunedoara (C.M.) - Romulus Gabor, antrenorul FC Corvinul 2005, îi va prezenta, azi, de la ora 10.15, pe Stadionul „Michael Klein” din Hunedoara, pe jucătorii pe care i-a ales să facă parte din lotul echipei hunedorene pentru noul sezon. După prezentarea echipei, FC Corvinul va susține în compania formației U. Cluj, ultimul meci amicalde verificare, înaintea startului noului sezon al Ligii a Il-a, programat sâmbătă 12 august. Pe lista jucătorilor noi, achiziționați în această vară de FC Corvinul, se află cinci jucători: Adrian Pascal (portar, FC Sibiu), Marian Tătaru (fundaș, Metalul Plopeni), 

Â, Ciprian Sabău (mijlocaș, Libertay Salonta), yNicolae Kiraly (fundaș, Unirea Alba Iulia) și Mihai Dăscălescu (atacant, Astra Ploiești). Adversara FC Corvinul din prima etapă a Ligii a II-a, formația Minerul Lupeni, susține și ea ultimul test înainte de start, întâlnind pe teren propriu echipa Minerul Motru.

Jiul nu plătește pentru Bădoiu
■ Oficialii minerilor 
susțin că solicitarea 
patronului U. Craiova 
nu este întemeiată.

•ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ro
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Sâmbătă, 5 august_________________ _____________
FC Argeș - Poli Timișoara, ora 17.00, TVR2 
Rapid - Jiul, ora 19.00, Național TV
FC Vaslui - UTA ora 18.00, Telesport
Steaua - U Craiova, ora 21.00, Antena 1
Duminică, 6 august_______________________________
Poli lași - Ceahlăul, ora 17.00, Antena 1
CFR Cluj - Unirea Urziceni, ora 18.00 Telesport 
Dinamo - Pandurii Tg. Jiu, ora 20.30, TVR1
Partidele Gloria Bistrița - FC Național 2-0 și Farul - Oțelul 
Galați s-au disputat ieri.

Petroșani - După ce Jiul a cerut FRF să oblige U. Craiova să-i achite banii pentru transferul lui Apetri, clubul oltean a venit cu o replică, solicitând minerilor o cotă din transferul lui Bădoiu la Poli Timișoara. Astfel, Universitatea Craiova a depus un memoriu la Federația Română de Fotbal prin care solicită suma de 200.000 de dolari drept cotă parte pentru transferul fundașului Alexandru Bădoiu de la Jiul Petroșani la Poli Timișoara. “Există o clauză prin care clubul U. Craiova trebuie să încaseze 35 la sută dintr-un
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Transferul lui Bădoiu la Timișoara nu aduce doar banieventual transfer al jucătorului Bădoiu. Vom depune la FRF actele prin care să certificăm acest lucru și cu siguranță hi se va da dreptate”, a declarat Adrian Mititelu, patronul clubului oltean. Drept răspuns, secretarul clubului Jiul, Marian Spiru, a declarat că Jiul nu va da

nici un ban Universității Craiova indiferent câte memorii vor face la Federație. “Craiova umblă cu mișmașuri. E o nouă modalitate a lui Mititelu de a nu plăti nimic Jiului pentru transferul- lui Apetri. Nu le dăm nici un ban”, a spus Spiru.

Drida, 
pericolul nr. 1București (C.M.) - Jucătorul rapidist Ionuț Rada a afirmat că mijlocașul Jiului, Adrian Drida, care s-a aflat în probe la Steaua în această vară, este cel mai periculos jucător al adversarei de sâmbătă. „Chiar dacă jucăm pe un teren neutru, sperăm ca suporterii să fie alături de noi, să aducem cele trei puncte pentru că rezultatul de la Târgu Jiu nu este tocmai bun pentru acest început de campionat. Drida este cel mai periculos jucător al Jiului pentru mine, nu pentru că e stelist. Așa-1 considerăm’ noi. Vom vedea pe teren dacă îl așteaptă vreun cadou din partea noastră", a completat Rada.

■
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Etapa 1, vineri, 11 august CSM Sebeș - Atletic Sibiu Maris Tq. Mureș - Mureșul Deva Gloria II Bistrița - Transil Tq. Mureș Dacia Orăștie - U. 1919 Cluj
Avântul Reqhin - Sparta Mediaș Someș Gaz Beclean - Dacia Orăștie U. 1919 Cluj - Soda Ocna Mureș Atletic Sibiu - Gloria II Bistrița

Gloria II Bistrița - Mobila Sovata Arieșu Turda - Avântul Reqhin Etapa a VII l-a, vineri, 22 septembrie Atletic Sidiu - Dacia Orăștie Sănătatea Cluj • Arieșu Turda
U. 1919 Cluj - Mureșul Deva FC Sibiu - Gloria II Bistrița Inter Blaj - Avântul Reqhin Sparta Mediaș - Sănătatea Cluj Someș Gaz Beclean - CSM Sebeș
Inter Blaj - Sănătatea Cluj Maris Tq. Mureș - U. 1919 Cluj Transil Tg. Mureș - Dacia Orăștie Mobila Sovata - Inter Blaj
Transil Tg. Mureș - CSM Sebeș Soda Ocna Mureș - Atletic Sibiu Arieșu Turda - Mureșul Deva Etapa a XV-a. vineri. 10 noiembrie
Soda Ocna Mureș - Someș Gaz Beclean Etapa a V-a, vineri. 1 septembrie Mureșul Deva - Oltchim Rm. Vâlcea FC Sibiu - CSM Sebeș Gloria II Bistrița - Avântul Reghin
Oltchim Rm. Vâlcea - Arieșu Turda Avântul Reqhin - CSM Sebeș Sănătatea Cluj - Gloria II Bistrița Maris Tq. Mureș - Someș Gaz Beclean U. 1919 Cluj - Atletic Sibiu
Dacia Orăștie - FC Sibiu Gloria II Bistrița - Arieșu Turda CSM Sebeș - Mobila Sovata Sparta Mediaș - Oltchim Rm. Vâlcea
Atletic Sibiu - Maris Tg. Mureș U. 1919 Cluj- FC Sibiu Someș Gaz Beclean - U. 1919 Cluj Etapa a XH-a, vineri, 20 bctombrie

Inter Blaj - Sparta Mediaș

Mobila Sovata - Dacia Orăștie
Transil Tq. Mureș - Soda Ocna Mureș Arieșu Turda - Sparta Mediaș Mureșul Deva - Someș Gaz Beclean

Etapa a ll-a£ vineri, 18 august. Oltchim Rm. Vâlcea - Inter Blaj FC Sibiu - Maris Tg. Mureș Transil Tq. Mureș • U. 1919 Cluj CSM Sebeș - Sănătatea Cluj
Sparta Mediaș - Gloria II Bistrița Dacia Orăștie - Sănătatea Cluj Soda Ocna Mureș - Mobila Sovata Arieșu Turda - Inter Blaj
Mobila Sovata - U. 1919 Cluj Atletic Sibiu - Someș Gaz Beclean Etapa a IX-a. vineri. 29 septembrie Oltchim Rm. Vâlcea - Gloria II Bistrița FC Sibiu - Soda Ocna Mureș
Mureșul Deva - Inter Blaj Sparta Mediaș - Mureșul Deva Avântul Reqhin - Soda Ocna Mureș Dacia Orăștie - Avântul Reqhin Maris Tg. Mureș - Transil Tq. Mureș
Sănătatea Cluj - Soda Ocna Mureș Mobila Sovata - Maris Tq. Mureș Gloria II Bistrița - Inter Blaj Mureșul Deva - Atletic Sibiu
CSM Sebeș - F.C. Oltchim Rm. Vâlcea U. 1919 Cluj - Sănătatea Cluj Sănătatea Cluj - Maris Tq. Mures Etapa a XVI-a, vineri, 17 noiembrie
Someș Gaz Beclean - Transil Tq. Mureș Etapa a Vl-a. vineri, 8 septembrie Dacia Orăștie - Oltchim Rm. Vâlcea CSM Sebeș - Arieșu Turda Avântul Reghin - U. 1919 Cluj
Arieșu Turda - Dacia Orăștie Inter Blaj - Dacia Orăștie Atletic Sibiu ■ Transil Tg. Mureș Someș Gaz Beclean - FC Sibiu Gloria II Bistrița - Mureșul Deva
rc Sibiu - Atletic Sibiu Soda Ocna Mureș - Oltchim Rm. Vâlcea Sparta Mediaș - CSM Sebeș Inter Blaj - CSM Sebeș
. Jaris Tq. Mureș - Avântul Reqhin Mureșul Deva - Transil Tq. Mureș Mobila Sovata - Someș Gaz Beclean Etapa a Xlll-a, vineri, 27 octombrie Transil Tq. Mureș - FC Sibiu

Sănătatea Cluj - Atletic Sibiu FC Sibiu - Mureșul Deva Avântul Reghin - Atletic Sibiu Soda Ocna Mureș - Arieșu Turda
Etapa a lll-a, marți, 22 august __ CSM Sebeș - Gloria II Bistrița Maris Tg. Mures - Arieșu Turda Gloria II Bistrița - Dacia Orăștie Oltchim Rm. Vâlcea - Maris Tg. Mureș
Avântul Reqhin - FC Sibiu Someș Gaz Beclean - Avântul Reqhin U. 1919 Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea Dacia Orăștie - Sparta Mediaș
Gloria II Bistrița - Maris Tq. Mureș

Arieșu Turda - U. 1919 Cluj Etapa a X-a, vineri, 6 octombrie Sparta Mediaș - Soda Ocna Mureș Atletic Sibiu - Mobila Sovata
U. 1919 Cluj - Sparta Mediaș

FC Sibiu - Mobila Sovata Inter Blaj - U. 1919 Cluj Mobila Sovata - Transil Tg. Mureș Sănătatea Cluj - Someș Gaz Beclean
Transil Tq. Mureș - Sănătatea Cluj

Maris Tq. Mureș- Sparta Mediaș Transil Tg. Mureș - Avântul Reghin CSM Sebeș - Mureșul DevaSoda Ocna Mureș - Inter Blaj
Soda Ocna Mureș - Gloria II Bistrița Arieșu Turda - Somes Gaz Beclean Etapa a XVII-a, vineri, 24 noiembrie

U. 1919 Cluj - Gloria II Bistrița
Oltchim Rm. Vâlcea - Someș Gaz Beclean

Etapa a Vll-a, vineri, 15 septembrie Oltchim Rm. Vâlcea - Atletic Sibiu FC Sibiu Sănătatea ClujDacia Orăștie - CSM Sebeș
Avântul Reqhin - Sănătatea Cluj Mureșul Deva - Dacia Orăștie Maris Tq. Mureș - Inter Blaj Sparta Mediaș - Atletic Sibiu

Atletic Sibiu - Arieșu Turda
Gloria II Bistrița - Someș Gaz Beclean Sănătatea Cluj - Mobila Sovata Mobila Sovata - Avântul Reghin

Mobila Sovata - Mureșul Deva
U. 1919 Cluj - CSM Sebeș CSM Sebeș - Maris Tq Mureș Etapa a XIV- a, vineri, 3 noiembrie Mureșul Deva - Sănătatea Cluj
Oltchim Rm. Vâlcea - Transil Tg. Mureș Someș Gaz Beclean - Sparta Mediaș Avântul Reqhin - Mureșul Deva CSM Sebeș - Soda Ocna Mureș

Inter Blaj - Transil Tg. Mureș Dacia Orăștie - Soda Ocna Mureș Arieșu Turda - FC Sibiu Inter Blaj - FC Sibiu Someș Gaz Beclean - Inter Blai

Sparta Mediaș - Mobila Sovata Atletic Sibiu - Inter Blaj Transil Tg. Mureș - Sparta Mediaș Arieșu Turda - Transil Tg. Mureș

Mureșul Deva - Soda Ocna Mureș Sparta Mediaș - FC Sibiu Etapa a Xl-a, vineri, 13 octombrie Soda Ocna Mureș - Maris Tg. Mureș FC Sibiu - Oltchim Rm. Vâlcea

Sănătatea Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea Mobila Sovata - Arieșu Turda Avântul Reghin - Oltchim Rm. Vâlcea Oltchim Rm. Vâlcea - Mobila Sovata Maris Tg. Mureș - Dacia Orăștie
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y Z/'z > j J Zj S j'J j 4 rfi j j 7 j j S'j 4 4 4'4 j j j j j j j j j f• Calificări. Răzvan Florea și Camelia Potec s-au calificat, ieri, în semifinalele probelor de 200 metri spate, respectiv 200 metri liber, din cadrul Campionatelor Europene de natație de la Budapesta. Răzvan Florea s-a calificat în semifinale cu al treilea timp, iar Potec și-a asigurat prezența în semifinale cu al patrulea timp. (MF)• Brazilienii în finală. Echipele braziliene Internacional Porto Alegre și FC Sao Paulo s- au calificat în finala Copei Libertadores, care se va disputa în sistem tur-retur la 9, respectiv 16 august. Internacional a eliminat, în semifinale, formația Libertad din Paraguay, după 2-0 și 0-0. FC Sao Paulo a trecut de Chivas Guadalajara, cu 1-0 și 3-0. (MF)

Ronaldinho e fericit la Barca
■ Starul brazilian nu 
dorește să se despartă 
de clubul spaniol, deși 
are numeroase oferte.

Barcelona (MF) - Brazilianul Ronaldinho a afirmat că este fericit la FC Barcelona, dezmințind zvonurile conform cărora s-ar transfera la AC Milan, informează AFP. „Sunt fericit la Barca”, a declarat jucătorul de la Monterrey (Mexic), unde campioana Spaniei se află în turneu, pentru site- ul oficial al grupării catalane. El a asigurat că vrea să continue la Barcelona. „Nu știu dacă l-au contactat pe fratele meu Roberto de Assis (n.r. - Roberto de Assis este și impresarul lui Ronaldinho). însă, mereu este plăcut să știi că ești apreciat de un club mare, cu atâția suporteri”, a adăugat Ronaldinho.
Ofertă de la MilanPresa sportivă spaniolă a anunțat că patronul grupării
Campioana săracă

Golgheterul campionatului Italiei în sezonul 2005/2006, Luca Toni, a solicitat grupării Fiorentina să-l lase să se transfere la altă echipă, ca urmare a excluderii formației la care sunt legitimați Adrian Mutu și Bogdan Lobonț din Liga Campionilor, după scandalul meciurilor trucate din Italia. (Foto: EPA)

■ Tripla campioană 
europeană, germanca 
Britta Steffen trăiește 
din 400 euro pe lună.

București (MF) - Tripla campioană europeană la natație, sportiva germană Britta Steffen, care a stabilit trei recorduri mondiale la Cam-
Turcii împotriva hiaturilor

Ankara (MF) - Vicepremierul turc Mehmet Aii Șahin a declarat, într-un interviu apărut, ieri, în cotidianul Milliyet, că va face totul posibilul pentru ca aranjarea meciurilor să devină un delict menționat în Codul Penal, pentru o luptă mai eficientă împotriva corupției în fotbal, informează AFP. „Există un vid în Codul Penal și în regulamentele aferente, în ceea ce privește meciurile aranjate. Am discutat cu ministrul Justiției, Cemil Cicek. Cred că putem să adăugăm un articol la Codul Penal, în octombrie, care va acoperi această lacună”, a afirmat Șahin, care este și ministru de Stat responsabil cu sporturile. în absența unei astfel de dispoziții, doar Federația Turcă de Fotbal (TFF) este în măsură să sancționeze hiaturile.
Două ancheteMehmet Aii Șahin a făcut această declarație ca urmare a dezvăluirilor recente din presă, privind aranjarea unor meciuri din sezonul 2005/2006. TFF și-a afirmat determinarea în ceea ce privește combaterea corupției și a deschis două anchete. Prima anchetă vizează clubul Denizlispor, suspectat că și-ar fi asigurat menținerea în prima ligă, oferind bani unei alte echipe aflate pe o poziție retrogradabilă.

Medalia cucerită de Britta

Titlul mondial la F1 depinde de pneuri

PROG. TUR III PRELIM. LIGA CAMP. 
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Paris (MF) - Programul meciurilor din turul trei preliminar 

al Ligii Campionilor:

Spartak Moscova (Rusia) - Slovan Liberec (Cehia) 

Șahtior Donețk (Ucraina) - Legia Varșovia (Polonia) 

Salzburg (Austria) - Valencia (Spania) 

Levski Sofia (Bulgaria) - Chievo Verona (Italia) 

Heart of Midlothian (Scoția) - AEK Atena (Grecia) 

ȚSKA Moscova (Rusia) - Ruzomberok (Slovacia) 

AC Milan (Italia) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 

Galatașaray (Turcia) - Mlada Boleslav (Cehia)

Standard Liege (Belgia) - Steaua București (România) 

Austria Viena (Austria) - Benfica Lisabona (Portugalia) 

Dinamo Zagreb (Croația) - Arsenal Londra (Anglia) 

FC Copenhaga (Danemarca) - Ajax Amsterdam (Olanda) 

SV Hamburg (Germania) - Osasuna Pamplona (Spania) 

Dinamo Kiev (Ucraina) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) 

Liverpool (Anglia) - Maccabi Haifa (Israel) 

OSC Lille (Franța) - Rabotnicki (Macedonia) 

Meciurile tur vor avea loc în 8 și 9 august, în timp ce manșa 

secundă este programată în 22-23 august. Echipele victo

rioase se vor califica în faza grupelor Ligii Campionilor, iar 

cele învinse vor juca în Cupa UEFA.

■ Alonso crede că soar
ta titlului mondial va fi 
decisă de producătorul 
de pneuri Michelin.

Budapesta (MF) - Pilotul spaniol Fernando Alonso a declarat că titlul său mondial depinde de Michelin, producătorul de pneuri care îi echipează monopostul Renault, informează AFP.„Putem să câștigăm o zecime de secundă cu acest monopost, dar nu mai mult. Pneurile fac o mare diferență în fiecare săptămână și cred că ne aflăm în mâinile lui Michelin”, a spus Alonso.Fernando Alonso consideră că monoposturile Ferrari și

Ronaldinho nu vrea să se despartă de Barcelona (Foto: eraiAC Milan, Silvio Berlusconi, ar fi prezentat o ofertă pentru Ronaldinho. „De neatins!”, a scris El Mundo Deportivo, conform căruia atacantul „nu a luat în seamă oferta multimilionară de la AC Milan”. Potrivit presei spaniole, AC Milan ar fi intenționat să ofere până la 100 de milioane de euro pentru Ronaldinho și i-a oferit un venit anual supe
pionatele Europene de la Budapesta, a declarat, într-un interviu acordat cotidianului Bild, că trăiește din 400 euro pe lună, nu are mașină, iar bicicleta i-a fost furată de curând.Britta Steffen, de 22 de ani, locuiește la Berlin și spune că trăiește din banii primiți de la club. „Trăiesc din 400 de euro pe lună și locuiesc într-o cameră de 12 metri pătrați, din Sportforum Berlin-Hohen- schonhausen. Nu am mașină, iar bicicleta mi-a fost furată înainte de CE”, a precizat Steffen. Sportiva germană a câștigat trei medalii de aur la CE de la Budapesta, în probele de 100 m liber, 4x100 m liber și 4x200 m liber, stabilind și trei noi recorduri mondiale, întrebată cum reușește să înoate așa de repede, Britta a răspuns: „Când înot folosesc foarte mult forța brațelor și

Formula 1 e în plin război al producătorilor de pneuri (Foto: epaiRenault se află la capacitatea maximă și că titlul va fi decis în special de pneuri.„Cred că dezvoltarea mașinilor a fost constantă pe toată durata anului și este dificil să obținem mai mult”, 

rior celui de la FC Barcelona (circa 8 milioane de euro). „Ronaldinho pentru totdeauna”, a titrat cotidianul Sport, care susține că „Milan a recunoscut că este imposibil să-l transfere”. Cotidianul La Vanguardia a acordat, în schimb, o întreagă pagină „suspansului Ronaldinho”.FC Barcelona a învins, joi, cu scorul de 3-0, formația 

Sportiva germană a doborât trei recorduri europene (Foto: epa)mai puțin pe cea a picioarelor. Formă corțytflui mă ajută sâ fiu rapidă, pentru că am șoldurile înguste, ceea, ce este foarte bine pentru înot, dar rău pentru a avea copii. După JO de la Beijing mi-aș dori să devin mamă”, a declarat sportiva, care a adăugat că nu se aștepta să stabilească trei noi recorduri mondiale.
împotriva dopajuluiBritta Steffen spune că este prea sinceră pentru a se dopa.

a adăugat Alonso. Cu șase curse înainte de finalul sezonului, Fernando Alonso este lider în clasament, având un avans de 11 puncte față de germanul Michael Schumacher.
Suporteri belgieni la București

București (MF) - Suporterii echipei Standard Liege care vor să vină la București, pentru meciul cu Steaua, programat pe 23 august, în manșa secundă a turului trei preliminar ai Ligii Campionilor, au două variante de sejur, prețurile fiind de 590 și 645 euro, infqrme; £ Ite-ul oficial al grupării Belgiene. Agenția care organizează și deplasarea delegației oficiale a clubului Standard pune la dispoziția fanilor două pachete. Prima variantă este o excursie de 

mexicană Tigres, într-un meci amical disputat în cadrul turneului american al campioanei Spaniei, informează presa spaniolă.Golurile au fost marcate de Balderas '7 (autogol), Rom/- dinho '70 și Gudjohnsen To. Antrenorul echipei FC Barcelona, Frank Rijkaard, a trimis în teren următorii jucători: Valdes (Ruben '46) - Belletti (Sylvinho '46), Olmo, Oleguer (Puyol ’46) - Jordi Gomez (Ronaldinho ’64), Crosas, Marquez (Edmilson '20, Motta ’46), Iniesta (Sastre ’33) - Giovanni dos Santos (Giuly ’46), Eto'o (Gudjohnsen '46), Ezquerro (Saviola '46, Rier a ’78). în turneul american, FC Barcelona va mai juca în compania formațiilor Chivas Guadalajara (la 6 august, la Los Angeles) și America de Mexico (la 9 august, la Houston). Turneul se va încheia la New York, cu un meci în compania formației New York Red Bulls, la 12 august.

„Sunt total împotriva dopn . gului și n-aș putea trăi da i aș trișa, pentru că sunt pur și simplu prea sinceră. Mie pot să îmi facă orice teste vor, pot să îmi ia oricând probe pentru că sunt curată”, a afirmat Steffen. înotătoarea germană poartă tot timpul pe deget un inel primit anul trecut, în luna noiembrie, cadou de ziua ei, de la frații ei. „Este un semn al dragostei dintre frați. Și ei poartă câte un inel asemănător”, a precizat sportiva.
Tamaș la Celta

București (MF) - Fundașul Gabriel Tamaș a efectuat, joi seară, primul antrenament cu Celta Vigo și a afirmat că dorința sa a fost să joace în campionatul Spaniei. „Prima mea zi a fost foarte bună. Mi-a plăcut mult echipa, dar mi-a plăcut și orașul. Voiam să joc într-o zi în fotbalul spaniol, pentru că îmi place mult, iar atunci când Celta m-a chemat nu am stat pe gânduri. Celta este o echipă mare care a terminat pe locul șase în campionatul Spaniei”, a spus Tamaș.
două zile și o noapte, plecare spre București fiind prevăzută pe 22 august, ora 18.00, iar întoarcerea imediat după meci. Costul total se ridică la 590 de euro (transport, cazare la hotel și bilet de meci), însă trebuie să fie minimum 100 de suporteri. Celălalt pachet, de 645 de euro, presupune plecarea spre România pe 22 august, la ora 10.50, iar întoarcerea va avea loc pe 24 august. Această deplasare este confirmată, fiind 60 de locuri disponibile.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj
3, bloc de cărămidă zonă centrală gol, preț 
negociabil Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• In Hunedoara, faianță gresie, parchet lăcuit, 
jaluzele exterioare, convector, preț 340 milioane 
lei, fără intermediari. Tel. 0749/096990. (T)
• semHecomandate, amenajat modern, 
mobilat, lângă Centrofarm, preț 720 milioane lei. 
Tel. 0745/253413.(7)
• zona Dada, parter, ușă metalică contorizări, 
bun pentru privatizare, preț 650 milioane lei, 
ntetțcjabil. Tel. 0741/301548, 0729/688550, 
(rty^M689.(T)

• semHecomandate, complet contorizări, 
parchet, preț 67.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)

• urgent, et 3, CT, balcon, gresie, faianță, 
parchet, termopane, zona Bălcescu, preț 780 mii. 
Tel. 0742/019.418. (Al)
• urgent, circuit, CT, parchet laminat, balcon 
închis, gresie, faianță et 2, ușă metalică zona 
Bălcescu, preț 93.000 RON, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• urgent, dec, CT, parchet gresie, faianță et. 2, 
vedere la bulevard, Zona, Lido, preț 1,2 mid., 
neg., tel. 0742/019418. (Al)

• Gojdu, ST-48 mp + centrală termică +tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6) ,
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg, ocupabil imediat, tei. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel.' 
0740/013971. (A2)
• luHu Maniu, semidec., et. 1„ parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• zona Dada, sdec, repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et. intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresii, circuit, et. III, parchet gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786574 (A8)
• zona Gojdu, dea, parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec., parchet gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)
<*zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
.i '-jt bine întreținut bloc de cărămida

I azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4) ,
• zona Crițului, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/332200. 
(A4)
• zona licee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 82.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 98.000 ron, neg, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet, balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, 
neg, zonă liniștită tel. 232808,0723/251498. (A4)

• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28500 euro, neg, urgent, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal - Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță, gaz 2 focuri, ocupabil: 
repede, urgent, preț . 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)

• lufiu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661, (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Crișului, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu,etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Deva, M. Emineșcu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă, Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor,, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/436184.0742/005228 (A5)

• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg, tel. 0723/251498,0254/232809. 
(A4)
• dea, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg, tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
07an/914688.(A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2,3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent, tel. 
0723/251498 232808 (A4)

Vâna ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat. Tel.țtl5212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere, zoija Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc Ițirn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)

• urgent, decomandate, zona Gojdu, 2 băi, 
renovat, centrală termică termopane, totul nou, 
st 100 mp, et. 1, preț 49.000 euro. Tel. 
0740/210.780. (Al)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă, plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809.(A4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață, etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță, parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358 
(A6)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, In vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Devă preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/043786. (T)
• urgent, et 1, semidecomandate, balcon închis 
cu termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță zona Scărișoara, preț 980 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• dec, zona Carpați, 100 mp, balcon, boxă, 
parchet, complet contorizări, preț 148.000 RON, 
neg., 0726/710903. (Al)
• sdec, renovat complet, CT, termopane, 
parchet laminat, gresie, faianță et 2, preț 35.000 
euro, neg., tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• zona Ufiacului, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Emineșcu, dec, gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Lido» dec, parchet apometre, CT, balcon 
9 m, închis, et. intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări modeme, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpati, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă, balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498 (A4)
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• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303, 0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dea, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică su 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, centrală 
termică, termopane, curte, grădină, 720 mp, 
zona Emineșcu, Deva. Tel. 0747/490290. (T)

• casă in Orăștie, apă gaz și anexe 
gospodărești. Tel. 247164. (5457599/2.08)

• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2* băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică, 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zonă centrală 2 intrări, 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, 600 mp teren livadat, preț 
350.000 ron, tel. 215212. (Al)

• vilă P+E+M, șuperamenajătă 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)

• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)

• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620.358 (A6)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu MareAngajează

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii (studiile superioare 

constituie un avantaj)
• disponibilitate la lucru prelungit
• abilități de comunicare foarte bune
• talent în dezvoltarea rapidă a relațiilor interu- 

mane, curiozitate, tenacitate, determinare
• carnet de șofer categoria B, cu disponibilitate la 

condus autoturismul

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție, până în data de 15.08, la:

Inform Media SRL.
Adrian Sălăgean
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter, (clădirea CEPROMINi 
E-mail: adrian.salagean@informmedia.ro
Informații: 0720-400.453.
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AGENȚIA IMOBILIARA
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PENTRU
CASA ÎA

Deva, Cuza * Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1 

în spatele Pieței Centrale 
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.

Din multitudinea de agenții imobi
liare care funcționează in municipiul 
Deva, se detașează prin seriozitate și 

chin; ■ cea care se numește 
GARANT CONSULTING.

Pentru a afla mai multe amănunte 
dexpre activitatea acestei* ne-am 
adresat dom lului ing. Călin Bălan, 
administratorul unic al SC Garant 
Consulting SRL.

- in primul rănd vă rog să-mi 
spunefi cum v-afi hotărât să intrat! 
intr-o asemenea activitate și in ce an?

- Agenția a luat ființă In anul 1994. 
Ideea Înființării acesteia s-a Înfiripat 
văzând lipsa totală de servicii oferite 
populației In acest domeniu. Spun asta 
mai ales că piața imobiliară se 
dovedea a fi un potential de dezvoltare 
rapidă.

- Cum au fost Începuturile acti
vității?

- Am Început destul de greu din 
două motive. Pe de o parte a fost lipsa 
de experiență in acest domeniu a 
agentilor noștri, din care cauză a 
trebuit să facem, ca să zic așa, o califi
care la locul de muncă. Dar mă bucur 
să o spun - această lipsă de experiență 
a fost suplinită cu succes de entuzi
asmul echipei pe care am format-o și 
alături de care am reușit să ne facem 
cunoscut! in Deva. Iar al doilea motiv

Agenția Imobiliară
Deva, I L. Caragiale, nr.2D (in spate la U.M. Pompieri)

223400
0723/020207

— 0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...”
e-mail: casabetania@rdslink.ro

Radio Deva
100% local

(58569)

L (58570)

r Garant Consulting
11 ani de experiență

www.ga raat touching ds

al startului mal dificil a fost lucre- o anum«a u 
derea oamenilor. Spun asta pentru că, • Intr-t devăr, la inchwersn 
In condițiile in care până Ia acea dată tranzacției percepem un comision de 
nu mai existase cineva care să ofere din valoarea acesteia.
acest serviciu de intermediere, In ■ Cum reușiți ■& răspundeți do- 
relafia vânzător • cumpărător, a rinfelor cllenților?

■ Avem o echipă de agent! Imobi
liari care, datorită experienței acumu
late de-a lungul anilor, pot răspunde 
diverselor solicitări ale cllenților. 
Astfel, doamnele Chifor Viorica și 
Kirkoșa Anamaria au 10 ani și 
respectiv 7 ani vechime In acest 

imobiliară. trebuie parcurse mai ““neasemenea Ptrlea Alex (6 ani), 

me8CU Kc-dica « «*»■ Moldovan 
can® potențialului client (vânzătut, Cristina (2 ani) și VasiMciuc Elena (3 

vechime) sunt agenți imobiliari 
ft^iA h1» care ișl desfășoară activitatea In
fimcție de localitate, tonă, tip de cadrul agentieL 
mobil m« preț. Urmează prezentarea 6
iaoîiflelor oferite spre vânzare «M 
Închiriere aflate tn baia de date a 
agentieL O dată ce agenții noștri au 
reușit să stabilească un consens Intre 
cele două păr# implicate tn trarzacție, 
urmează verificarea, de către biroul 
notarial cu care colaborăm, a actelor 
necesare tranzacției (act de propt 
etate, adeverință fiscală etc.), It 
pas este, desigur, încheierea 
tranzacției

- Știu că agențiile imobiliare percep

trebuit să explicăm cllcntUor rolul 
nostru In desfășurarea unei tranzacții 
hnnWliflrft. SpTA satlirf&rtțlft și mândria 
noastră, a mea și a echipei cu care 
lucrez, pot spune că am reușit să satis-’ 
facem cererile cllenților noștri.

■Și care ar ti acest rd? __
■ Pentru a Încheia o tranzacție domeniu.

imobiliară, teebuie parcurse mai De asemenea Pirtea Alex (S ani),

A Garant Consulting
*HBFl1 ani de experiență

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 21S800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (55I7l)

NORA AICI POATE
FI RECLAMA

AGENȚIA IMOBILIARA
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Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004. 
www.prima-invest.ro
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- Execută lucrări de construcții și
instalații termo-mecanice rețele de
distribuție apă. Relații la tel. : 731. 517

Firmă atestată 1.S.C.LR smss) 0722 / 876. 428

.ĂsWiHm Ijq^zwț

• Deva, vilă, P+E, ac 1990. bucătărie, baie. 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță, CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, vilă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă, suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A®
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară, bucătărie, 
pivniță, curte, grădină, teren 1000 mp, piscină, 
panoramă frumoasă, preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896,

I 0740/914688. (A5)

Cumpăr casă (14)
• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

• cameră baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

• semidecomandat bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)

• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Aî. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400. 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron. neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)

• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)

Vând alte imobile (27)
• uscătbrie, bl. 38, ap. 40, Deva, Str. Minerului. 
Tel. 0724/781283. (T)

Imobile chirii (29)

• caut spre închiriere spațiu comercial 15 ■ 
20 mp, in zona Bdul Decebal - Bdul luliu 
Maniu. Tel. 0788/500912, 0721/220631. 
(7/2.08)

Auto străine (37)
• vând Volvo V40 1,9 TDI, af 2001, full electric, 
climă abs, srs, MP3, jenți Al 16”. preț 8500 euro. 
Tel. 0723/301857. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Vând case ia țară (17)
• casă 6 camere, apă, gaz, grădină șură, în 
Spini, nr. 11. Tel. 0254/262023. (T)
• casă curte, grădină în Lăpugiu de Jos, nr. 37. 
Tel: 0254/242232, Orăștie. (T>

Case de vacanță (15)
• cabană nouă din bârne de brad P+M, 90 mp, 
asigur montare, demontare. Tel. 0720/545242. (T)
• in Geoagiu Băi, 3 camere, 2 băi, 2 holuri, 
bucătărie, cabană în curte, totul mobilat. Tel. 
0726/705484. (T)
• casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie,

I baie, gresie, faiață, parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288. (A8)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, Deva, zonă bună plata imediat, tel 
215.212. (Al)

Vând terenuri (21)

S.C. PARTEHER LEQIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.I03

♦ înființează societăți comerciale in numai zece zile 
D asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

i

1» modifică prin acte adiționate societăți existente

' • asigură asistența juridică la redactarea conlracle^r

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.

• Deva, zonă ultracentrală preț convenabil. Tel. 
0745/368643.(5/2.08)

• agent, Deva, parter, lângă Poliția nouă 
preț negociabil. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799.(7/1.08)

// > AUp
Hoteuț
ANGAJEAZĂ

Roșia tj rarij
CanstrucțU civile și industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electroeasnice

CONTABIL
CONTABILITATE PRIMARA
CERINȚE:
-cunoștințe minime de
conUbilitate;

- cunoștințe IT;
-vârsta maximă 40 ani.
AVANTAJE-

-salariu motlvant
Rel. ia Tel 0723/400 636 șau 0254/772 221

CONTABIL- ȘEF
CERINȚE;
-experiența în domeniu min.5 ani;

-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motiva ht; 
-condiții de lucru mtr-o 
eciiipă dinamică

(58560)

INSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! ^uulIMHOtA ROm4avoa

■ AUTOCAD ZD SI 3D £
-ADMINISTRATOR REȚEA
■ CONTABILITATE INFORMATIZATĂ

TEL: 02.S4.Î06.210
MOB: 0723.J30.463
E-mail: offiee@um.ro
Site: ytww.iini.ng Oeva, Aleea Viitorului, Nr,2 

(fangă Crucea Roșie)
(56963)

|^'F''gga FLORIDA IMPEX
■ TÂMPLĂRIE PVC SI ALUMINIU PROFILE REHAU

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
-• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport! $

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter

DEVA,
str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

• Deva, ultracentral, et. intermediar, balcon, ST 
32 mp. contorizări, preț 78.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, dec, ST 36 mp, cotorlzări, balcon, 
parchet, zonă centrală, et. intermediar, preț 
77.000 ron, tel. 0745/639.022; 0726/316.796. (Al)
• urgent, garsonieră et. 1, 32 mp, balcon, 
renovată mobilată totul nou, pneț 52.000 ron, fix, 
tel 0740.210.780. (Al)

• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2,
I balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 

ocupabilă repede, urgent, preț 85.000 ron, neg.,
I tel 0723/251498,232808. (A4)

• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față bine 
întreținută liberă preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809 <A4)

• zona Șc. Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet gresie,' faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață, Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
■ decomandate, St 35 mp. etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută. 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620.358. (A6)

• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, țel. 235.208; 0724/620358 (A6)

• zona Dada, dec., et intermediar, parchet 
gresie, faianță, contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)

• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)

• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2) .

• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401, 227542, 
seara. (A2)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
I 211124. (T)

• 1779 mp teren intravilan între Deva ■ 
Săntuhalm, zona Alaska. Tel: 0721/430502. (T)

• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp 
în localitateaTotești - Hațeg, lângă canton, acte 
în regulă titlu și cf, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hășdat • Hunedoara, preț
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 

0747/191372. (T)

• zona Deva, 6 parcele, 740 mp/parcela, FS 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564.004. (Ăl)

• intravilan, 4.400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358 (A6)

• intravilan, 24)00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• intravilan, la DN7, St 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

Cumpăr teren (22)

• urgent, 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat. Tel. 215212.(A1)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 80 mp. amenajat occidental, termopane, 
intrare stradă preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Al) ’

O SERVICII DE CURĂȚENIE

I
SOLUȚIA OPTIMA 1*1 IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere

Tel/Fax:O254/231552 Mobil:0721/032271

r
Bona*, Gcoaglu,
organizează în data de

TRANSPORT PERSOANE 
România ■ Vis a vis de McDonald's 

Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0724/697859

IU euro dus

130 euro dus-întors ■ 15 zile- 
155 euro dus-întors ■ 90 zile I

concurs pentru 
ocuparea postului de 
muncitor calificat de 

întreținere. 
Depunerea dosarelor și 
relații suplimentare la 

secretariatul colegiului, 
telefon 248.518.

(59081)

• ofer spre închiriere casă 2 camere, bucătărie, 
baie, cămară mobilată utilată contorizări, curte 
pentru parcare auto, preț 250 euro/lună Tel. 
215244,07407315050. (T)
• ofer spre închiriere hală 100 mp, depozitare, 
producție, facilități, acces auto, preț 5 euro mp, 
negociabil. Deva, Oituz, nr. 10, tel. 227903, orele 
18-20. (T)
• primesc in gazdă tânăr, tânără, fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)

• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț80 euro/lună tel 215.221(41)

• închiriez spațiu comercial Deva, b-dul I. 
Maniu, 35 mp, preț 350 euro/lună. 215.221 (Al)

• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250

' euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
0721/985.256; 0724/620.358. (A6)

' • ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 

mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)

• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă, piscină, preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)

• Al. Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție.

i Tel. 0745/3678». (A2)

• Dorobanți, garsonieră decomandate, j 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru Cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)

• AL Straiului, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarnă, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 

termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli, fel. 0745/367893. (A2)

• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală, et. 2, gresie, faințâ, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• ofer spre Închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

• vând combină Class, masa 2,5 m, 2 trac
toare U 650, presă baloți pe ață freză 
mașină azotat, pompă erbiddat de 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc., și ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil. Tel. 0254/246342,0745/468766, 
0721/934631. (6/24.07)

• vând motor tractor U 445 foarte bun, preț 650 
euro, mașină îngrășăminte, mig 3,5 tone cu 4 
bucăți anvelope 825+15, preț 750 euro. Tel. 
0726/743274. (T)

• vând tractor International D 214, cu plug 
versibn, grapă săpătoare si remorcă, 

toate în stare perfectă preț 154)00 ron. TeL 
282183,0744/503430. (4/24B)

Moto-velo (41)
• vând scuter APRILIA, culoare gri, 49 cmc, stare 
bună preț negociabil. Tel. 0721/156105. 
(5457600/2.08)

Piese, accesorii (42)
• vând 4 jenți Al 15”, 5 găuri, preț 400 ron/set și 
cauciucuri 205/60/15, preț 30 ron/buc. Tel. 
0723/301857. (T)

Garaje (43)
• închiriez garaj de bloc, numai pentru mașină 
preț minim 50 euro/lună Tel. 219386. (T)

Mobilier și interioare (47)

• urgent, dulap 2 părți, măsuță și 2 fotolii, masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
16. (T)
• vând cuier din nuc, vechime peste 100 af /■ 

foarte frumos și un cântar platformă cântări Jjr 

până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, prețuri 
negociabile. Tel. 212272,0723/732560. (T)

• vând mobilă bucătărie albă preț 150 ron, 
negociabil, aragaz 3 ochiuri, 100 ron. Tel. 
0254/230297. (T)

• vând mobilă bucătărie suspendată lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. (T)

Televizoare (48)
• vând tv color Panasonic cu telecomandă, 
diagonala 70 cm. Tel. 211237, Deva. (T) I

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1995,65.000 km reali, Hune
doara Tel. 0722/563959,0746/125465. (T)

• vând amplificator Grundig 1,5 milioane lei, tv
Grundig 2,6‘milioane lei. Tel. 0745/253413, 
0354/104765. (T)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU 
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2005 

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 
tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 

www.uamsibiu.ro, 
e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA 
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC între orele 8,00 - 20,00, In perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă Inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa da 
icolariza, 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat in Științe 1
Administrative ,j

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat in Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat In Marketing

Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concura, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidatilor li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniti prin transfer in anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel,/fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

/
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Comemorări (76) Decese (75)

ST I Al ) A MUR BȘ U I .1J l tr» < n

• vâr ..șina d e cusut electrică rusească 200 
ron și frigider Arctic 2401,150 ron. Tel. 220956. (T)îmbrăcăminte, încălțăminte 

articole sport (52)

• vând rochii de seară fiecare cu accesorii, 
diferite modele și culori, mărimi 40,42,44. Tel. 
218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Materiale de construcții (5?)
• vând parchet 20 mp, 40/3,5. Tel. 213908, 
0741/138994. (T)
• v'nd pereți tip Bârcea pentru construcție de 
casa garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. CT)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici; pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale: asigur transportul la domiciliu. Tel. 
0726/434097. (T)

• vând orzoaicâ, preț 4000 lei/kg. Relații la tel. 
0722/52483,0254/212083 seara și dimineața (T)

• vând purcei 7 săptămâni, preț negociabil. Tel. 
210900,0744/611145.(2/4.08)

Electrocasnice (56) Altele (61)

Familia reamintește tuturor celor care l-au 
cunoscut, apreciat și iubit pe

ARISTICĂ PĂTRULESCU
că s-au scurs deja șase săptămâni de când a trecut 
în lumea veșniciei. Vă așteptăm să participați 
alături de noi la slujba de pomenire ce va avea loc 
la Biserica ortodoxă din Piața Opera, Deva, sâmbătă 
5 august 2006, ora 9,30. Să înălțăm împreună o 
rugăciune pentru sufletul lui blând și generos.

Familia îndoi tă anunță cu durere in suflet încetarea 
din viată a celui care a fost un bun sot, tată, socru și 
bunic

MIHU SIMION
Slujba de înmormântare va avea loc duminică, 6 
august, ora 14, în Simeria, str. A. Vlaicu, nr. 4, iar 
înmormântarea va avea loc la Cimitirul ortodox din 
Simeria. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• vând mațiiâ automată, made Franța garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084,0724/643045,0722/586808, 0743/211074. 
(T)

• colecționar german cumpăr mașini de cusut 
marca Singer, anumite serii catalogate. Relații 
la tel. 0726/628580. (T)
• cumpăr lăzi și paleți de plastic. Tel. 
0723/227569. (T)

(5/3.08)

Oferte locuri de muncă (74)

• vând lâzi de stupi, toate mărimile, din 
stoc sau la comandă. Relații ia tel. 

0745/216474, 0254/247655, după ora 18. 

(13/1.08)

Pierderi (62)
• pierdut carnet sănătate la Policlinica Deva; 
găsitorul este rugat să sune la tel. 0723/851439 
sau adresa Deva, str. Bejan, bl. 63 B, ap. 29. (T)

• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428. (B

----------------------------------------------------------------------------

• Angajez asistentă medicală la Cabinet medicină 
de familie, în Deva. Relații latei. 0747/597737.

(1/4.08)

• vând un trunchi de cireș uscat 1,75 m lungime 
și 0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 0,35 m grosime, preț avantajos. Tel. 
212272,0723/732560.

• vând lacăte speciale antiefracție, diskus. Tel. 
0723/227569. (T)

Matrimoniale (69)
• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și lăgreu, o tânără 
manierată, cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină. Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)

Prestări servicii (72)

• transport mobilă, mutări cu auto acoperit de 
1,2 to și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 

manevrare mobilier.. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

(4'4.08)
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare este rugat să sune la tel. 
218084,0724/643045,0722/586808. (T)
• mamă a 2 copii, serioasă, mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase, ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)

Solicitări servicii (71)

• căutăm femeie pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778. 
(10/20.07)

• Angajăm cu C M la Sibiupersoană cu experiență 
în montaj gresie - faianța și finisaje. Asigurăm 
cazare și salarizare avantajoasă. Tel. 0722/833927.

(5/31.07)

-*
 1

, • Grădiniță PN nr, 4ADeva. str. Ciprian Porumbescu, 
! nr. 1, orgănizeaza in data de 25.08.20Q6, ora 10, 

coppurs pentru ocuparea postului de îngrijitor - curățenie (0,5 norma). Relații latei.0727/199839.
(6/4.08)

• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri textili; 
relații la tel. 0746/031026 și tricoteri pentru mașini 
de tricotat și bobinatori fir; relații latei. 0745/231867.

(11/1.08)

• Societate comercială angajează deservent 
pentru buldoexcavator Caterpillar, cu experiență. 
Tel. 0744/602431. (4/1.08)

• Școala Generală Nr. 11 Hunedoara organizează 
concurs pentru ocuparea postului de administrator 
de patrimoniu, în data de 28.08.2006. Relații la tel. 
0254/713922. (5/4.08)

CONVOCARE

FARMACEUTICA REMEDIA SA.

Consiliul de Administrație 
al SOCIETĂȚII COMERCIALE
FARMACEUTICA REMEDIA

S.A.,
cu sediul în Deva, Str. Dorobanților, nr. 43,

convoacă în conformitate cu Legea 31/1990 republicată (2), 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 08.09.2006, 
la ora 10, la sediul societății din Str. Dorobanților, nr. 43. în cazul în care 

adunarea nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului a doua 
convocare este fixată la data de 09.09.2006, în același loc si la aceeași 
oră.

La adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționa
rilor la sfârșitul zilei de 18.08.2006.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi 

următoarea:
1. Aprobarea direcției și strategiilor de dezvoltare ale societății în 

trimestrul IV al anului în curs și pe anul 2007.
2. Aprobarea de principiu a fuziunii cu alte societăți de profil din 

domeniu

3. Analizarea și aprobarea separării activității de farmacii, depozit, 
logistică, transport și terți prin crearea unor divizii operaționale distincte 
în interiorul ori separat de societate prin crearea unor noi societăți 
comerciale.

4. Modificarea prevederilor art. 28 din actul constitutiv în ceea ce 
privește posibilitatea convocării adunărilor generale în alte locații în 
afara sediului societății

5. Diverse
Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la sediul 

societății începând cu data de 11.08.2006, între orele 10.00-16.00.

Formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul societății.

După completare și semnare procura specială se depune la sediul 
societății până la data de 01.09.2006.

Se fixează ca dată de înregistrare a acționarilor care urmează a bene
ficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, data de 25.09.2006.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE
TARUS VALENTIN

(59238)

S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L. DEVA 
desemnată lichidator al SC ALMOCONSTRUCT SRL DEVA, în dos. 
1107/2006 al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea unor utilaje 
terasiere (rulou concasor, buldozere, încărcătoare), strung SN 560, 
mașină întins și fasonat, autoutilitare ARO, autotractor Roman, Auto
basculante R 19215, microbuz Rocar, autoturism Daewo Cielo etc).

Lista acestora și prețurile de pornire se pot obține direct la tel./fax 
0254-231.680

Utilajele pot fi văzute în locațiile SC ALMOCONSTRUCT SRL din Deva 
și Lupeni. Persoană de contact Bușcă Mircea, tel. 0721/261442.

De asemenea este anunțată vânzarea prin licitație a 4 (patru) parcele 
de teren arabil cu următoarele suprafețe:

1. PARCELA I = 11.836 mp

2. PARCELA II = 6.130mp

3. PARCELA III = 6.723 mp

4. PARCELA IV = 11.060 mp

Parcelele de teren sunt comasate și constituie un teren în 
suprafață totală de 35.749 mp. Parcelele sunt situate în extravilanul 
comunei Vața de Jos, jud. Hunedoara, lângă Stațiunea balneară Vața. 
Accesul la ele se poate face din drumul asfaltat, la cca. 100 m. Utilitățile 
se află la cca. 500 m.

Terenul poate fi vândut pe parcele sau în întregime.

Terenul (parcelele) pot fi văzute în comuna Vața de Jos, doritorii fiind 
conduși la fața locului de un reprezentant al lichidatorului.

Prețul de pornire a licitației pentru terenuri este de 5 euro/mp.

Vânzările vor avea loc prin licitație publică cu strigare, în data de 
30.08.2006, ora 10, la sediul S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L. din 

Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc; 4, ap. 44.

Garanția de participare la licitație este 30% din valoarea utilajelor 
licitate, respectiv a terenului (parcelelor) și se va vira în contul 
RO76WBAN2511000022505057 deschis la San Paolo IMI Bank Deva, 
până în data de ținere a licitației, ora 9,00.

Ofertanții vor depune până în preziua ținerii licitației, ora 16, la sediul 
lichidatorului, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se 
achiziționează de la S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L.

Licitația se va repeta în zilele de 06.09.2006 și 13.09.2006, în aceleași 
condiții.

Informații și detalii suplimentare se pot obține la telefoanele: 0254- 
231.680, 0723-276.313, 0723-382.073. Persoane de contact: Alic Deli- 
Maria și Paralescu loan. (59237)

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL

SC BERE MUREȘ SA
prapriatar yi operator al Complexului 

Hotelier GERM15ARA Spa&Reiorf, 
selecteoză personal pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

1. DEPARTAMENT CAZARE: recepționez 
cameristă yefâ, cameriste, spălătorese, 
croi terase;

2. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ: yef restaurant, 
gestionar, merceolog, ospătari, ajutori da 
ospătari, barman yef)barmani, bucătar șef. 
bucătar, ajutor de bucătar, personal 
curățenie, yef evenimente;

3. DEPARTAMENT TEHNIC: electrician, 
instalator;

4. DEPARTAMENT ECONOMICO- FINAN
CIAR: contabil gestiune, casier;

5. Asistent manager (secretară)

6. Medic BFT yi recuperare, asistenți BFT yi 
recuperare, Icinetoterapeut, mascuri, băieți.

Condiții aonoralo: calificare conform 
postului, experiență, cazier fără 
antecedente penale.

Se oferă salariu atractiv, posibilitatea 
dezvoltării unei cariere Intro companie 
la standarde internaționale.

CV-urile yi scrisoarea de intenție se 
vor trimite prin fax 0265/328721 sau 
e-maikoffice © beremures.ro.

Data limită de trimitere a CV-urilor - 
15.08.2006.

Persoană de contact ~ șef serviciu 
resurse umane BANIAS MARINEIA - tel. 
0365/808811. (58881)

LOCAȚII CUTII POȘTALI

DATS PERSONALE VARIANTA ALEASĂ
TELEFON

1 2
1 apariție »40.000lel

3
X «petiție » 50.000 lei

4
1 apariție «100.000 Iți

ADRESA (4 tot not j HWtoh ilO lai noi)

Anunț Qrotult ■ SaparlliP 160.0001c! 
fWtertrol)

Sițwtțfl- 200.000 lei
(KHiâoi)

5 apariții * 400,000 lei
(40 lei ndlWr brimă Sranifis

• chioșcul de xiaiv dc UurA Cmnthn.
• chioșcul du zmro îl hi stația, de autobus
Ortacul Micro ÎS;
• chioșcul rio alaru dts JângA GiMcHilc de Artă 
Farm»;
• chioșcul de «taro de tattgă. Alimentaro Dacia;
• chioșcul da xtare intersecția XamtTrescu B 
dui îtectthal
• Cepromiti;
• Cooperativa de consuni Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor ilia. „c

CUVÂW Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 fl 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
micii publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

RECLAME
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H5N1 descoperit la o lebădă
• O simplă analiză. Cancerul la sân poate fi depistat printr-o simplă analiză de sânge, mult mai devreme decât o fac testele clasice, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători din Marea Britanie.
• Furtună tropicală. Taifunul Prapiroon, transformat, ieri, în furtună tropicală, a provocat moartea a cinci persoane în sudul Chinei, după ce a determinat evacuarea altor 500.000 și a afectat transporturile din întreaga regiune.

S"3ll înfrățit Un grup de 44 de mașini de epocă au sosit la Shanghai, tocmai din Hamburg, pentru a sărbători a 20-a aniversare a orașului Shanghai și înfrățirea acestuia cu orașul Hamburg. (Foto: EPA)
Conțin pesticide

New Delhi (MF) - Mai mulți deputati indieni au cerut interzicerea băuturilor produse de companiile Coca-Cola și Pep- si-Cola în India, după publicarea unui studiu local din care reieșea că a- ceste băuturi conțin mari cantități de pesticide. „Aceste companii se joacă cu viata a milioane de oameni și noi nu mai putem ignora asemenea avertismente”, a declarat Vijay Kumar Malhotra, membru al principalului partid de opoziție nationalist hindus, Bharatiya Janata Party (BJP). „Este timpul ca Pepsi și Coca să fie interzise”, a adăugat el. Aliații comuniști din Guvern și Parlament au făcut aceeași cerere, fiind de părere că cei doi giganti americani.

Prin podcast
Los Angeles (MF) - 
Brad Pitt comunică 
cu familia, atunci 
când se află la fil
mări, prin intermedi
ul podcast-urilor, un 
tip de înregistrare 
audio online. Actorul 
și-a reluat munca, în 
prezent filmând pen
tru „Ocean's Thir
teen", ceea,ce 
înseamnă că petrece 
destul de mult timp 
departe de iubita lui, 
Angelina Jolie, și de 
cei trei copii ai lor. 
Pitt a început să 
înregistreze în mod 
regulat podcast-uri, 
în care povestește 
ceea ce face, astfel 
încât familia sa, în 
special fiul său adop
tiv Maddox, să nu îi 
ducă dorul. La rân
dul lui, băiețelul 
înregistrează pod
cast-uri și filmulețe.

■ Germania depistează 
virusul H5N1 la o lebădă 
de la grădina zoologică 
din Dresda.

Berlin (MF) - O lebădă găsită moartă la grădina zooloogică din orașul Dresda, situat în estul Germaniei, era infectată cu virusul H5N1 al gripei a- viare, au anunțat, ieri, autoritățile locale, citate de Reuters. O purtătoare de cuvânt a declarat că testele realizate de Institutul Friedrich Loeffler au confirmat prezența bolii la o lebădă găsită moartă miercuri. „Putem confirma că este vorba despre tulpina înalt patogenă H5N1”, a precizat ea.Ca măsură de protecție, autoritățile au securizat regiunea pe un perimetru de trei kilometri, extinzând zona de observație la zece kilometri. Programul de funcționare al 
Mai săraci dar

Londra (MF) - Copiii români sunt mai sănătoși decât cei britanici deși sunt mai săraci. Un studiu la care au participat copii din Marea Britanie și România a scos la iveală faptul că tinerii români fac mai multe exerciții fizice și consumă o hrană mai sănătoasă decât cei britanici.
Stil de viată sedentarBritanicii au tendința de a consuma foarte multă hrană de tip fast food și semi- preparată și au un stil de viață mai mult sedentar. Rezultatele studiului i-au alarmat pe specialiști, deoarece milioane de copii britanici
Piratul

Grădina zooloogică din Dresda 
(Foto: EPA).grădinii zoologice din Dresda rămâne neschimbat, dar administratorii au închis păsările în adăposturi la care accesul vizitatorilor a fost interzis și unde se desfășoară procedurile de decontaminare.Păsările domestice sunt puse sub observație, în timp ce deplasarea clinilor și pisicilor în zonă a fost restricționată. Germania a identificat virusul H5N1 la o pasăre sălbatică în februarie și la una domestică în aprilie.

mai sănătoși riscă să sufere din cauza obezității.Studiile anterioare au sugerat faptul că tinerii școlari britanici suferă de o serie de boli grave, precum diabet și boli cardiace, din cauza stilului de viață nesănătos.La cel mai recent studiu au participat aproximativ o sută de copii britanici din Weymouth, Dorset, și copii români din Cluj-Napoca.Copiii, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, din ambele state, au fost testați în ceea ce privește sănătatea (dieta alimentară, exercițiile fizice și tiparul de somn) și condiția fizică (cursă cu obstacole și sprint).
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■ Actorul Johnny Depp, 
interpretul lui Jack Spar
row, va cânta în duet cu 
Bono.

Los Angeles (MF) - Actorul Johnny Depp va cânta în duet cu câteva vedete ale muzicii mondiale, melodiile urmând să apară pe coloana sonoră a celei de-a treia părți din seria „Pirații din Caraibe”, care va fi lansată pe marile ecrane în 2007.Depp (43 ani), care interpretează în această serie rolul căpitanului Jack Sparrow, a convins mai mulți artiști de talie mondială, precum Bono de la U2 și cântărețul britanic Bryan Ferry, să colaboreze cu el pentru realizarea unui album de cântece marină-
Johnny Depp în rolul căpitanului Jack Sparrow (Foto: epa)

cântat

Yindee își sărbătorește prima zi de naștere, mâncând un tort de legume, sub atenta supraveghere a familiei. (Foto: epa>
rești. Actorul a dorit să colaboreze și cu chitaristul trupei Rolling Stones, Keith Richards, care va juca în par

tea a treia a „Piraților din Caraibe”, în rolul tatălui personajului interpretat de Depp. Sesiunea de înre

gistrări a trebuit, însă, să fie amânată, deoarece între timp Richards a suferit un accident în urma căruia a fost operat la cap.între timp, Depp nu se poate hotărî unde să locuiască. în urmă cu peste o lună actorul lăuda Franța, pentru că în această țară viața este mai simplă și mai liniștită, iar el este tratat ca un om obișnuit.Totuși, în urmă cu câteva zile, actorul a anunțat că a cumpărat o casă în valoare de 750.000 de euro în Bath, Marea Britanie, oraș de care el și partenera lui, actrița Vanessa Paradis, s-au îndrăgostit în 2000, pe când Depp filma pentru „Ciocolată cu dragoste”.
Vrea să ajute copiii orfani

Declanșează alarme
Londră (MF) - Pacienții care urmează anumite tipuri de radioterapie pot declanșa alarmele detectoarelor de radiații de pe aeroporturi, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de medici din Marea Britanie. Radioizotopii sunt utilizați în tratarea și diagnosticarea anumitor boli, însă nu toți pacienții cunosc faptul că aceștia au efecte secundare temporare.Studiul a fost realizat după ce un bărbat în vârstă de 46 de ani a declanșat o alarmă de la sistemul de detectare de radiații de pe aeroportul Orlando, Florida. Cu șase săptămâni înainte de acest incident, acesta urmase în Marea Britanie un tratament cu izotopi radioactivi. Bărbatul a fost reținut, percheziționat și supus unui lung interogatoriu. Ofițerii, pentru că nu au descoperit nimic, în cele din urmă l-au eliberat.

Londra (MF) - Madonna a declarat pentru revista Time că s-a angajat să ajute copiii orfani din Malawi, sud-estul Africii. Vedeta s-a angajat să strângă cel puțin trei milioane de dolari pentru programele caritabile în beneficiul copiilor din Malawi.Proiectul „Raising Malawi” include finanțarea unui documentar în valoare de un milion de dolari, care să prezinte

situația orfanilor, și încheierea unui parteneriat cu renumitul medic Jeffrey Sachs, autorul unor ample programe de luptă contra sărăciei, în ceea ce privește îmbunătățirea sistemelor de sănătate, agricultură și economie a unui sat din Malawi. Săptămâna viitoare se va inaugura un centru pentru orfanii dintr-un sat din Malawi unde vor putea fi hrăniți zilnic și educați 1.000 de copiii. Au nevoie de ajutor (Foto: epa)

in faliment
Londra (MF) - Trupa celor două surori românce Cheeky Girls, care a avut succes în Marea Britanie, cu patru hituri intrate în top 10 și cu un milion de al- . hume vândute în lumea 7 întreagă, se confruntă în prezent cu o criză financiară, fiind în pragul falimentului.Compania HM Customs le-a intentat româncelor proces pentru neplata unor taxe în valoare de 6.600 de euro, Cheeky Girls fiind obligate să se prezinte la Curtea Regală de Justiție din Londra pe 16 august.


